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Nebezpeí sklizn.
i 1 Také umní má svou zsina-

lou horkost dne, heroism nmého
boje, kritické hodiny sklizn. Ho-

rené chvíle spchu ped bouí,

kdy umlká píse na rtech ženc
a kola pod zlatou tíží praskají

v osách pi odvážení úrody z ne-

pístupných míst.

Jako všechno vznešené úsilí

lovka i umní je provázeno

žárlivostí skrytých, nepátelských

duch. 1 zraky krásy, plné hvzd,
brání se lovku svým záením
a dovedou slabého hypnotisovati

v sen, ve kterém mu dílo vypa-

dává z rukou. Tvrci je proto

teba zápasu, pohybu, ze hlubin

vzhru se valícího vlnní pramene.

Je teba, aby prací vyvinul si

šíku a mocné sklenutí prsou,

které uiní hlubokým a klidným

rythmus jeho dechu pi vystupo-

vání a v nebezpeenstvích. Tak
vným sluncem do zlata ožehlé

ruce geni musily býti utuženy

prací, aby mly sílu požínati vždy

celý kruh obzoru jedním rozma-

chem kosy a ovládnouti as jako

vz, zachycený za loukot a za-

držený na tak dlouho, až budou
bratí hotovi s naložením snop.

V nejvyšším paroxysmu práce,

jako v ohni posledních polibk,

tichne bázliv sladká hudba snu

a hra; napjatá vážnost promuje
tahy; svtelné rány poznání bijí

tu jako blesky; a smrt, s celou

svou nádherou ekajících svt,
metá do žhavých tváí chlad

svých soumrak. Ani v bouích
radosti a slávy, v hymnickém vy-

tržení svobody, ve šastn do-
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dechujícím zemdlení vítzství neschází tento rys vážnosti, který dává všemu velkému v umní
pathos modlitby. Je to stín tragické vzpomínky, který se mihl duchovou tváí? Odvká
hokost z omezenosti sil lovka, která pepadá jako rána práv ty nejmocnjší mezi námi?
Mystické stigma, které poznamenává jako punc stupe istoty našeho zlata? Oslnní blesku

z rychle otevených a zavených dveí vnosti, z nichž déš kvt padl nám k nohám,

ješt vlhký rosou serafických jiter? . . . Víme jen, že v této vážnosti, provázející velké

umní, vyjádena je spojitost umlecké práce s ostatní prací lovka na zemi. Nebo i práce

zem, ta nejhrubší a nejpokornjší, kde lovk a zvíe jdou vedle sebe v kotoui jednoho

horkého dechu, má svj pathetický rys, svj lesk bolestné slávy, extasi sebezapomenutí,

své opojení vtru, mísícího duchový dech milion, a ve spáncích hmní gigantského pulsu,

jako resonance kovadlin, na nichž se tíští a formují svty, svj sen všemohoucnosti. I z nej-

hrubších tah, stržených prací, jako ze zprohýbané míže žalání bleskne zá duše, která byla

pítomná pi stavb hvzd a trpí te, zajatá.

Nebo i práce hmotná má svj cíl ve vnosti. I z jejích kolejí, vyrytých do erné zem,
pijí první ptáci duchového jara. V teskném hrdinství stojí práce, pokorná, na stráži proti

smrti, hladu a slepot živl, z vku do vku udržuje vzrstající rod lovka pro jeho cíle

a stále hloubji zasvcuje ho v poznání zem. Tisíce tváí vysušuje, tragická, aby svála

jejich kvt do jediné tváe, tisíce úd láme, aby dala omamná sálání liniím jednoho tla,

žár jediné písni. Jdou národové v horkém svém dechu jako matka jejich zem, zahalená

v oblaky, jež kolem její tváe se srážejí ve vném mrazu kosmické cesty. Je možno za-

pomenouti, že za každý krok, který uiníme ku pedu na své dráze vky, tisícové klesají

vysílením? Snad je to i tato neodmnná mlenlivá bolest, nevidná v temnotách, kde beze-

jmenná množství pracují a umírají, která vtiskuje vážnost jasnození hodinám tvrím, onm
slavným hodinám v život národ, kdy v harmonickém bití svtel raší zahrady ducha. Hle,

ruka, jejíž všemohoucnosti se obdivujete ped jejímž dílem rostete v nadlidská vztýení,

v bratrství vyšších bytostí, tato ruka v pokoe prošla tisíciletími metamorfos; po vky mu-
sila zápasiti s pdou, kamenem, devem a kovy a stisknout! je velitelsky v jejich podstat,

nežli se vyvinula její úžasná stavba a sformovalo její svalstvo. Biovaná ohnm nabyla

jemnosti ruky slepc a duchová táhne te nad zemí a jako vyvýšená znamení písma pro

slepé te její djiny z uzl skal a z pohybu ledovc a zdvihá se k písmu zlatých bod
na klenutí nebes. Gesto ženc a rozséva dalo jí onu lehkost, jež zachycuje v umní
pohyb strom vtrem, mrazivá tetelení vod, let pták, svtel, myšlenek, svt. Soustedná
moc zástup, která v ní ožívá, dává jí magickou vládu nad zástupy; i tiší královským po-

kynem boui rythm a nebezpená vlnobití duch.
Tak v bolestech množství pipravuje se zrození knížete nad dlníky, umlce, tvrce,

mudrce, rádce král, tajemníka nesíslných. Všech, u nichž práce pozemské orby a úzkost

ped nejistotou jejich žní mní se v službu ve vyšším duchovém ádu, do nhož zem je

vetzena. Pozemské dimense se pro nho šíí v nesmírnost kosmických prostor. Z mi-

lion sluncí soustedí se záení na jejich pracující ruce. Úkolem jejich bude lámati kletbu

nepátelství mezi dušemi. Budou hledati nových a nových slov pro lásku, když všechna

posavadní se smyla jako déš po skalách srdcí. Obrazy nádhery budou ubíjeti ironickou

výmluvnost zla, které nutí lovka zapomenouti, že jeho cesta vede ovládnutím pírody nad

pírodu. Ve vznešených architekturách vdechnou život odvkým snm skal a dají duším

nový úžas nad slávou hmoty ízené duchem. Vle jejich, jako hladina utišená, bude zrcadlem

nejvyšší vle. Myšlenky jejich, tajemn citlivé, budou míti zázranou jemnost onch kyvadel,

jichž nezmate otásání nejbližšího okolí, ale která dovedou se rozechvíti katastrofami v dálce,

zemteseními na ostrovech druhé polokoule, skrytým nebezpeím, které hrozí kráse a síle

rodu V duchová bezvtí dímoty a lhostejnosti nechají vpadnout jako boui znepokojující

hlasy tajemství. Budou budovati nadje pro miliony, nalézati vyšších mr pro radost a bolest

a v dvrných sdleních krásy odkrývati stále vroucnji smysl vného dramatu, jež se

odehrává v ad za sebou následujících svt.
S jakou odvahou a královskou opatrností budou si raziti cesty tito vyzvdai, vyslaní

ped národy do zem zaslíbené? Jaká bude jistota jejich zrak a rukou, aby zachytili obrazy

gigantských krajin, jež po vky spaly ve slavném tichu svtla a mají se státi domovem mi-

lujících! Jaké prudkosti orl bude teba myšlence jejich, až se vrhne na svou koist, která

prolétá celý viditelný obzor bleskem jednoho okamžiku! S jakou úzkostnou napjatostí

budou vykávati v mrazech noci, aby nepropásli znamení prorockých souhvzdí! S jakou
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istotou budou se blížiti k svátkm svého života, k tajemným jmeninám své duše, aby ne-

ztratili tvrího jasna milosti, které jen ve vyvolených chvílích se pibližuje a jednou ztra-

cené se nevrací! Nebo eho nedovedl zachytiti sluch vyvoleného ve svou hodinu, po tom

marn budou toužiti vky.
Ale ohe života žádá ustavin živých obtí. A práv ti nejvyšší jako dcery královské

pro rozkvt íše a píznivý vítr plavby budou obtováni. V samotách, uprosted množství,

v objetí ženy i v zahradách pátel, nikde nebudou jisti ped náhlým ledovým zavanutím

vtru z jejich nebezpených stráží na kižovatkách vk. Každý dech jejich sesilovati bude

jen život jejich díla a jejich ctností a svatostí bude, aby vydali je neporušené, v celé délce

klas, se všemi plnými adami zrn, silné pro vnost. Nebo toto dílo jim nenáleží. Patí

všem milionm, kteí na nm v temnotách a mukách vk spolupracovali. Všem po celé

šíce zem, kteí od nho oekávají vdí výkik, pojmenování nynjší hodiny ve vnosti,
vznešenou bolest procitnutí, posilu slávy a nádhery pro knížecí hrdost nesmrtelnosti, zta-

jenou v každém srdci, teba by to slova popírala a život vyvracel. Náleží milionm nena-

rozených, kteí v budoucnosti nás vystídají v díle a budou trpti vším, eho jsme mli
dosáhnouti a nedosáhli. Nebo i píroda a bratrský svt zvíat trpí za to, že nejsme tam,

kde máme býti.

A bda tvrcm, zproneví-li se svému poslání! Vlastní jejich tvrí moc, slavná i strašná,

obrátí se proti nim. Trýzní stane se jim síla jejich zrak, nesnesitelnou tíží, jako by

utrhnouti se chtly od tla, jejich vlastní sesláblé ruce. A jako všudy, každá nerovnováha

mezi tím, co pijali, mli dáti a nedali, trestána bude mukami rozkladu, halucinacemi nicoty,

hokými plameny, jež vyšlehují z kvtu vcí, v nehybnost zaklínají kroky a v dým a v popel

promují nádheru kosmu.

Zá tragické slávy leje se z tchto míst na umleckou tvorbu. Jako život sladká, osudná

a krutá je nedlní hra tvrích sil, rozkošný tanec k hudb jar a hvzd, lehkost vtr,
které stavjí z oblak paláce gigantských architektur a spájejí jejich mramor zlatým tmelem
slunce. Nebo tušíme s chvním, že ped každou nedlí šlo šest v okovy spoutaných dní,

extasi tance že následuje vysílení dalekých cest a vítr, jenž stavl nadzemská msta z oblak,
snížen k zemi, že má sílu spustošiti celé krajiny a vyvraceti pralesy.

OTOKAR BEZINA,
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MAX ŠVABINSKÝ.

STUDIE. _

S
panilé dámy, vážení pánové, dovolíte mi, doufám, bych nejprve

vyjádil své diky za srdené pijetí svým dnešním hostitelm,

pedsedovi a lenm výboru „Mánesa", spolku „Mánes",

slovem, této sympathické družin umlc, jež tak hrd vzty-

uje v Cechách prapor svobodného Umní.
Již to, že mi poskytli píležitost, že mohu dnes ped vámi ucho-

piti se slova, v srdci eské vlasti, ve vašem obdivuhodném mst
plném vzpomínek na slávu vašeho národa, kde dýše heroická atmo-

sféra tak vznešené minulosti historické, již to mne zaváže vd-
ností k nim všem.

Ale jsem jim ješt více zavázán. Není-liž to výsledkem jejich

snahy, že se tu práv v harmonický celek seskupili ve zdech jejich

výstavního sálu nejlepší souasní umlci francouzští, takže tam pod

stromy Kinského zahrady bije skuten kus srdce Francie?

Konen mi zpsobili ješt jednu velikou radost: radost, že jsem

pišel promluvit k vám o umlci, jejž ctím a miluji snad nejvíce

ze všech, o umlci, jehož dílo a život obsahují nejvyšší lekce jasné

moudrosti a uklidující krásy, jaké kdy byly dány moderním umlcem,
o umlci, jehož ztrátou umní, mžeme íci umní vbec, bez rozdílu

škol, plemen a zemí, ztratilo jedno z nejistších a nejoslnivjších

svtel; jest to

Pedneseno po zahájení výstavy »MoJerního francouz. umetli* v Praze dne 1. záí
v
1902

p. G. Moureyem, presidentem »Société Nouvelle de Peintres et de Sculpteurs« v Paíží.
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PIERE CECILE PUVIS DE CHAVANNES.

Nžné zbožování, úcta, plná pohnutí, již ve mn vždy budil nepirovnatelný Mistr, jest

z prvých umleckých dojm, jež jsem pocítil. Pede dvma dekorativními panneaux, jež

zdobí schodišt musea v Marseille, v Paláci Longchampském, chutnal jsem nejvzácnjší a nej-

kouzelnjší dojmy, jaké mže pocítiti dit, když se mu odhaluje tajemný svt umní. Tato

dv panneaux patí — mimochodem eeno k mén cenným, i spíše mén známým dílm
Puvisa de Chavannes. Pro to? Jaká je toho píina? Snad tato: Díve než byl slavným,

kdo by se byl staral, aby uznal jejich cenu; té nabyla až potom. A potom bylo nutno je

posuzovati; lišila se píliš inspirací i provedením od onch, jež ho uinily slavným, než aby

se na n pohlíželo jinak, než jako na díla mladosti, jako na šastné pokusy tvoícího se

genia. A je tomu jakkoli, jsou to zázrané dekorativní stránky, vibrující zpívajícími a veselými

barvami, svítící intensity, skoro ojedinlé v celé jeho umlecké dráze.

Nemohu si na n vzpomenouti bez pohnutí. Pipomínají mi tolik rozkošných minut, jež

jsem ped nimi ztrávil.

Marseille, ecká kolonie a Marseille, brána Východu! Ty záivé dekorace

zelenavého moe, istého nebe, bílých pahork s namodralými stíny, popelav zelenými

skvrnami olivovník, ta jasná, przraná, kišálová atmosféra, kde bílé formy nabývají života

a plní krajinu svými pracovitými a svátými gesty .... oli ! mé dámy a pánové, to bylo

divadlo, jehož jsem se nemohl nasytiti. Jak krásné, kouzelné vidní! Do jakých sn mne
noilo ! Ne, že bych chápal jeho plastickou krásu, vysokou a vdeckou harmonii .... ale,

což, je skuten teba rozumti umní a nestaí jej hluboce, upímn a oddan cititi?

Pozdji, když jsem pekroil poprvé vlídný práh Mistrv, vzpomínka na tyto dv Mar-

seillské fresky a na sny, jimiž ony oživily moje mládí, mne tížila a budila ve mn jakousi

rozkošnou úzkost.

Uprosted Montmartru, plae Pigalle, 11, žil malí „Posvátného háje" pes ticet

let. Veliký atelier a dv malé nízké komnatky, z nichž jedna mu sloužila za ložnici a druhá

za toiletní kabinet, to všecko ledajak zaízeno jakýmsi nábytkem, po zdech kresby, skizzy

a fotografie jeho dl : to bylo nádherné obydlí podivuhodného tvrce sn a krásy.

Vstával velmi asn v zim v lét a tu pijímal návštvy až do pl deváté, do devíti

nejdéle. Pak odjíždl do svého atelieru do Neuilly, kde pracoval stoje po celý den, perušuje

svou námahu jen pro zbžnou snídani, a vtšinou ani nesnídaje, až do západu slunce na

svých lešeních a žebících. Sem nevnikl nikdo, než jeho intimní pátelé, jeho žáci a ta, jež

se mla státi Madame Puvis de Chavannes a která byla skoro po celý život mistrv jeho

„spolupracovnicí", jak ji jednou vdn nazval.

Ale jak nesnadný byl pístup do atelieru v Neuilly, tak široce otvíraly se dvée bytu na

Plae Pigalle. Odn v široký bílý župan, kol pasu zavázaný šrou — byl to spíše

peignoir do lázn, než župan — mistr sám picházel otvírat ... a pijímal, dokonuje pi
tom toilettu.

Je to nebezpená zkouška pro slavného muže propjovati se stále indiskrétní a egoistické

zvdavosti tolika rzných osobností, které chtjí se pokud možno nejvíce pibližiti k tomu,

jejž velké úspchy, závažné postavení a zasloužený obdiv staví na výjimený stupe. Vzpo-
meme si na rozmluvy Goetha s Eckermannem, na zvláštní návštvy, jaké dostával Schop-
penhauer, na neustálý sbh lidí, jenž se tísnil u dveí Viktora Huga; vzpomeme si na
enthusiasm, jaký budila ješt ped nkolika léty osobnost Ruskinova nebo Ibsenova. Jaký
tedy div, vidíme-li nkde, kterak veliký muž, héros, ekl by Carlyle, složí si zvláštní attitudu

a gestikulaci, která by psobila na ostatní pokud možno úplným dojmem jeho genia? To,
co úzcí duchové nazývají slabostí nebo „pósou" -— ten výraz je výborný — se mi zdá naopak
svdectvím starosti velkých umlc, velkých básník — schváln pouštím se zetele velké

herce, u nichž umní zdáti se stalo se druhou pirozeností — starosti, pravím, velkých lidí,

aby v nás nevyvolali, když se k nim pibližujeme, nenapravitelné rozarování, jež bychom
jim nedovedli odpustit. Kdo by jim to chtl vykládati ve zlé?

A pece nic takového nebylo u Puvisa de Chavannes. Zstal pirozen sebou šatným.
Jeho velikost záležela v prostot, ne v dlané prostot, nýbrž v otevené a usmívavé prostot.
To nebyla ani bonhommie ani familiernost

; ml píliš vysoké vdomí své dstojnosti, než
aby se utíkal k tak vulgárním prostedkm svdnosti.
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Chodil sem tam ve svém bílém županu, s uvolnným límcem a podobal se nkterému
z tch mudrc, kteí hovoí pod mramorovým portikem na jeho panneau: Filosofie v bostonské

bibliothéce. Nosil hlavu vzhru a jeho postava byla mohutná. Byl vznešený bez jakékoli

emfase gesta nebo ei; jeho elo velmi široké a vysoké pekypovato jasnou vlí a oko krylo

se hluboko pod oboím.
Na první pohled pekvapovala jeho ple, siln zbarvená a kontrastující s blosti jeho

vlas a vous, mlha a houští neposkvrnného snhu.
Pln síly až do posledního dne, ovládaje úpln své schopnosti, zstal bývalým zápasníkem, nikdy

neunaveným námahou a neschopným slabosti. Teba ten tribut obdivu, jejž mu vynesl jeho génij,

byl v posledních letech jeho života sebe vtší, byl pece bhem celé své dráhy popírán a zneuznáván.

Jsou lidé, kteí, dobyvše si jednou publikum, mohou si odpoinouti nebo se opakovati
:
jejich

sláva tím nebude zmenšena a dav jim zstane vren, a dlají cokoli. Puvis de Chavannes
nepoznal tchto radostí a nemyslím, že by toho byl litoval. Každé jeho nové dílo bylo pro

nho jako debut, tak chtivé a divoké bylo nepochopení s jisté strany
;

neodvážili se už

oteven odporovati; spokojili se s úsmvem; tváili se, jako by nechápali. Zdá se, že tím

velice trpl. Tento umlec, tak písného svdomí, tak neodvislé povahy, který tak vznešen
pojímal svoje umní, nemohl zadržeti nevoli, vida, kterak nkolik písálk jej odsuzuje; cítil

se tím rann, asto velmi krt. Jeden z jeho nejintimnjších pátel mi líil hnvivý pohyb,

jejž uinil Puvis pi tení lánku o sob v novinách; nervosn smakal papír a hodil ho do
nejbližšího kanálu.

Zvláštní to citlivost u tak silné povahy, zvlášt když uvážíme, jak silná byla jeho vle
provésti své dílo tak, jak je chtl, bez jakéhokoli ústupku vkusu publika, a se jednalo

o nevdomou majoritu nebo o osvícenou menšinu a každý ví, že nic, pranic, žádný vnjší
vliv nepsobil nikdy na koncepci jeho umni a na realisaci jeho díla.

V jeho nazírání nebo technice bylo by marno hledat vliv nkterého z jeho tí uitel;
byli to Henry Scheffer, Delacroix a Couture. U Delacroixe pracoval dva nebo ti týdny,

u Couture-a dva nebo ti msíce. Jeho první plátna, Bra mate et Savonarole, pochá-

zející z r. 1848, a Pietá z r. 1850 nesou spíše ráz své doby než skuteného vlivu

tchto dvou malí na zaáteníka, jakým byl tehdy Puvis de Chavannes. Patil skuten
k tm, kteí svou originalitu erpají sami ze sebe a sami tvoí svého genia.

Vypravuje se, že Puvis de Chavannes potkav Edmonda About, s nímž jej pojilo pátelství

z mládí a který nedávno ped tím napsal proti jednomu mistrovu obrazu velmi prudký

lánek, obrátil se, aby se spisovateli vyhnul. Ale tento jej dohonil a podávaje mu ruku

pravil

:

„Mj drahý Pete, “ zvolal, „jak jsem rád, že t vidím !“

Naež malí odpovdl suše:

„Váš drahý Petr vás prosí, pane, abyste na nho už nikdy nemluvil, bude-li tak nešasten,

aby vás potkal na cest."

„Slovo, rozmluva, lánek, který se zdál chtít informovat nesprávn publikum o tom, co

vykonal, o tom, co chtl a hledal, zpsobil mu hlubokou bolest a budil v nm neslýchaný

hnv; a když odpovídal slovem nebo perem, jeho ironie, jeho kousavost a jeho prudkost

pekvapovaly všecky, kdož nebyli jeho intimními páteli."

„Ped zahájením Salonu," praví týž biograf, „ukazoval dle svého zvyku svou komposici

nkolika vznešeným dámám ve svém atelieru v Neuilly a doprovázel je zahradou se svým
pvabem a kavalírskou galantností. Když se Puvis de Chavannes vracel, jeden z jeho žák
vidl, kterak si pouští na ruce vodu u vodotrysku; piblíživ se, spatil, že má ruce zkrváceny.

Ze vzteku, že musil poslouchati sottisy a impertinence, na nž nemohl odpovdt, umlec
zaryl si nehty do dlaní. „Když ukazuji své obrazy," íkal asto, „zdá se mi, že se svlékám

ped lidmi do naha."

Básník Paul Gigou, jehož pedasná smrt zpsobila tolik lítosti všem, kteí ocenili vzácné

pednosti jeho srdce a ducha, básník Paul Gigou sebral z úst mistrových výklad jeho

esthetických doktrín. Najdeme vyjádeny jeho oblíbené ideje a intimní myšlénky s tou pro-

stotou a upímností, jež ho nikdy neopouštla.

„Líbilo se mi vždycky," íkal, „jiti nazdabh, spolehnout! se na svj vkus a poslouchati

jen svého instinktu. Krom tí msíc, strávených v atelieru Couturov, pracoval jsem

o samot."
A dále:
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„Obdivuji se mistrm, pravda, ale nesestárl jsem jist v museích ani v bibliothékách.

Ml jsem píliš naspch, uvolniti to, co se ve mn zmítalo a svil jsem se svému daimoniu.

Vzdor tomu se mnohokrát opakovalo, že jsem falešn naivní, že piln imituji neobratnost

primitiv, že jsem kopíroval pompejské kolorace a bh ví co ješt! Jakoby nebylo tisíckrát

prostší pedpokládati, že jisté analogie v provádní — existují-li vbec v té míe jak oni

tvrdí — mohou pocházeti ze spoleného zpsobu cítní. Ale pah ! nechrne je mluvit, nechrne je

mluvit . . .

Pak, generalisuje, mistr pokraoval.

„je to osudný pedsudek, radit nkomu, aby studoval mistry a nauil se od nich métier,

tajemství umní. Vždy v umní není métier, jakási spolená doména, pístupná všem. Pokud

vím, neexistuje také pojednání o rhétorice, které by umožovalo spisovateli najít styl. Pod

trestem nebýti jím, spisovatel, umlec nalézá svj styl, svoje métier. Jediné, co je možno
vzít od mistr, je jejich naivnost, jejich pokora ped pírodou.

Mimo tuto první ctnost, která je matkou všech, co je možno žádati od mistr ? Mohou
pedati jen své chyby. Krom antiky neznám studia, jež by bylo bez nebezpeí. Nebo antika,

to je píroda sama.

Zdá se mi tedy, že není rozumné píliš z blízka íditi obdiv mladých lidí. Obdiv má jiti

svobodn. Radji a zabloudí, než by se zotroil.

“

„eknu milerád ueníku v umní:
Nechtj zvdti své tajemství od jiných, musíš je hledat v sob samém. A hlavn ne-

mysli, že umlcova sláva závisí na dstojnosti genru, v nmž pracuje Jsou umlci, kteí se

považují za vtší, ponvadž se vnutili do dl heroických; jejich ctižádost se sklamala. Po-

daená písnika má vtší cenu, než nepodaené oratorium. Dívej se, srovnávej (smysl pro

srovnávání je smysl par excellence kreslíský), pracuj s odvahou, ale bez netrplivosti."

„Pokud se týe hledání originality, vím dobe: to je moderní nemoc. Ale originalita se

najde, hlavn když ji lovk nehledá . . .
.“

Nejsou li to krásná pikázání, široká a shovívavá, vysoká theorie umní a umleckého
vychování ?

ekl ješt, a budu vám vden, zapamatujete-li si ta slova, nebo vám toho poví o smyslu

a cíli umní Puvise de Chavannes víc než všecky glossy kritik; ekl:

„Dílo se rodí z jakési zmatené emoce jako živoich ve vejci. Myšlénku, která leží v srdci

této emoce, tu válím a válím tak dlouho, až mi vyjde vyjasnna ped oi a až se objeví

tak pesn, jak jen možno. Tu hledám divadlo, které by ji pesn vyjádilo,
ale které by souasn bylo, anebo aspo mohlo b ý t i divadlem
skuteným. To je symbolismus, chcete-li, ale symbolismus tak málo libovolný, jak jen

možno."

„Ano, snažím se malovati skutená divadla, ale mající všeobecný smysl. Ze všech mých
komposic není, myslím, ani jedna, již by nebylo možno zcela snadnince h r á t i. To by nebylo

možno, kdybych pln zasloužil výtku, jež mi byla uinna, že maluji abstrakce. Hledám
synthesy, ale snažím se ze všech sil vyhnouti se tomu, aby moje umní bylo abstraktní."

„Umní není imitace skutenosti, je to parallelism pírody."

Z této poslední formule, o níž by mnozí moderní umlci mli uvažovat, piblížíme se,

dovolíte-li, k tvrzení jednoho, velikého spisovatele: Gustava Flauberta: „Ideálu mžeme do-

sáhnouti jen prostednictvím reality a jen generalisováním docházíme k pravd."
A tak umní Puvisa de Chavannes, toto umní snu a isté krásy, toto umní symbolu

a jasnosti, harmonické a svtlé moudrosti, toto nábožné umní — užívám toho slova v jeho

nejširším smyslu — toto umní nemá jiného pramene, jiné inspirace než skutenost, jiného

základu než pírodu. To je tajemství neodolatelné svdnosíi, kterou na nás psobí moc života, která

je v tchto postavách, nás pitahuje a unáší jako rukou do tohoto svta nadpirozeného, a pece
tak pirozeného kde všecko jest ozdobeno takovou noblessou a takovou krásnou prostotou;

silou emoce, již umlec zakoušel ped pírodou, stvoil ty krajiny, kde dýchají ty bytosti
;

ty zázrané krajiny stávají se a zstávají pro nás rozkošnými místy, kde bychom rádi

trávili celý život. S jakým vybraným a grandiosním citem pro umírnnost harmonisuje všecky

prvky, nesetn rzné, z nichž skládá pro nejdokonalejší rozkoš našich oi, nesmrtelné

krajiny, podepsané jeho jménem. Vn mnivá divadla pírody a života, nekonený poklad

širého vesmíru, tak pekypující v úplných výrazech vzdor jejich prchavosti, kde není nic, co

by nemlo svj pesný a hluboký smysl, vný zázrak, stálý div lidského tla, slávu oži-
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vených forem ve svt, hle, to vse snažil se zachytit na zdech našich palác, kostel

a museí. Zanedbávaje jejich okamžité vzezení, i spíše staraje se o n leda proto, aby lépe

vniknul do samé jejich duše, v jejich intimní a trvalý význam, smoval k absolutnu a asto
k nmu docházel.

„Vždycky jsem chtl," ekl, „uhodnouti tlo pod šatem barvy mavé. Hledal jsem vci
v jejich trvalé povaze, v jejich hlubokém zjevení, totiž v jejich essenci."

A dodával :

„Píroda obsahuje všecko, ale zmateným zpsobem. Je nutno odstraniti z ní všecko ná-

hodné a okamžit bezvýrazné, totiž, co by nesmovalo k vyjádení naší myšlénky.

V jednom smru lze íci, že umní provádí to, co píroda nartla, vyslovuje slovo, jež

ohromná píroda koktá. Kterak se podaí pomoci pírod v její snaze po mluvení? — Dle

mého soudu hlavn zkracováním a zjednodušováním. Hlete vyjáditi dležité; o ostatek se

nestarejte! To je tajemství kreslíe, tajemství komposice; ba je to tajemství výmluvnosti

a duchaplnosti.

Puvis de Chavannes ml pravdu a jeho celé dílo je toho dkazem. A neml pravdu jen

se svého vlastního stanoviska, což by jej bylo ostatn úpln ospravedlnilo, ale myslím, že

ml vbec pravdu. Ostatn co na tom záleží ?

Chtl jsem, díve než budu mluviti podrobnji o jeho díle, chtl jsem, opakuje vám
jeho výroky, vrn zaznamenané spolehlivým svdkem, vás zasvtiti do zpsobu, jakým Puvis

de Chavannes nazíral na své umní, aspo všeobecn, nebo o té specielní úloze, již posvtil

svj život — totiž dekorování tak ohromných ploch na zdech, ml pesné myšlénky, jež

nutno poznati.

„Pravé poslání malby jest, tvrdil, oživovati zdi. Vedle toho by se nemly nikdy dlat obrazy

vtší než ruka." A jednomu píteli psal :

„Krom fresek a všeho, co se jim podobá, všechna malba v kostele je žalostná. Ty rámy
povšené na kameni bolí, když se lovk na n podívá. A pak, k emu velké obrazy? Je

jen dvojí malba, která má smysl: malba nástnná, souvisící s budovou, nebo malba

na štaflí, již si mžeme prohlédnouti, držíce obraz v rukou."

Následkem tohoto, co on nazýval velmi správn „synthetickou komposicí", vynucuje si

úctu v tomto druhu malby, kde umlec má hledt vytvoit celek nejen v sob harmonický

a význaný, ale harmonisující také s architekturou, která jej obklopuje, slouží mu za rám

a s niž musí tvoiti jedno tlo. Nic není prostšího, zdá se, nic logitjšího, a Puvis de

Chavannes, provádje tyto zásady, neuinil nic jiného, než že následoval píkladu velkých

italských malí fresek ze XIV. a XV. století. To je pravda, ale všimnte si pece v Panthéonu

vedle Svaté Genovefy mistrovy, jasné a svítivé, která se tak dobe hodí k tónu

kamene, všimnte si tch falešných akkord, jež svým prudkým a tvrdým koloritem vrhají

dekorace tch a tch len Institutu, které nebudu jmenovat. Brutáln prorážejí ze, špiní

kámen, místo aby se v nm ztrácely a jej pronikaly; toto malování tžkého koloritu jest

jen vykládání, nco umlého a zbyteného, tak že lovk lituje té matové blosti, již

skrývá.

Nebo umní velké nástnné dekorace je specielní umní, které má svá zvláštní pravidla

a požadavky. Mnoho velikých mistr v historii malíství na tom ztroskotalo. Vyžaduje dar

synthese, zvlášt bystrý smysl pro to, emu íkáme symbolika vcí, forem a barev; vyžaduje

pímou inspiraci pírody a lyrickou transposici skutenosti; bez tchto vcí dostanete více

mén žertovné malování na zdech svých budov, ale ne monumentální dekorace hodné žiti

tak dlouho jako kámen, jehož dstojným maskováním mají býti.

Mluvil jsem ped chvílí o primitivních malíích fresek. Malí Posvátného háje nevy-

pjil si od nich jen úctu k architektue, pro niž je dekorace urena, jen snahu, konfor-

movat své pojetí nutnostem osvtlení a pesnému úel i, k nmuž malba smuje.

Vývoj jeho génia nám ukazuje, kterak nabýval vlády nad sebou samým, vraceje se

k božským pramenm, jež rozlil mistr mistr, Giotto, tento primitiv par exellence, a jež

Renaissance vysušila svým manýrismem a svými formulkami. Je nutno jít do Padovy, do té

bájené kaple de 1’Arena, kterou velký florentinec úpln dekoroval, nutno jít do Florence,

do Santa-Croce, do Assisi, abychom nalezli umlecké výtvory tak upímné, tak zjedno-

dušené, tak synthetické, tak jasné, tak harmonické, tak pravdivé. Už v dekoracích Amien-

ského Musea, Práce a Mír; Ave, Picardia Nutrix; Bellm et Concordia
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které se datují z let 1851 —1865, lze tušiti tuto orientaci, ale ješt jakoby váhavou
a nejistou, nebo vzdor záivé komposici, jež tu svítí, lze vycítiti v umlci jakousi snahu
osvoboditi se od ní, odpor proti dekorativním tradicím XVI stol. V jistých partiích smuje
k effektu a teba bylo celé dílo sebe dokonalejší a výjimenjší, o je nám milejší jeho

Mládí svaté Genovefy v Panthéonu. Sujet prvního panneau je tento:

„Od svého nejútlejšího vku svátá Genoféfa dávala na jevo známky velé zbožnosti, jsouc

neustále na modlitbách, budila pekvapení a úžas všech, kteí ji vidli."

Ostatní ti panneaux, které skuten tvoí jen jedno, rozdlené sloupy budovy — a nelze

ani dosti obdivovati výhody, jež Puvis de Chavannes dovedl nalézti v tomto rozdlení, jemuž
se nemohl vyhnouti — ti ostatní panneaux pedstavují nejvýznanjší události z mládí

svtice.

„Roku 429., praví legenda, St. Germain Auxerre a S t. Loup, jdouce do Anglie, aby
bojovali proti bludaství Pelage-ovcú, pišli do okolí Nanterru. Mezi davem, který jim pibhl
vstíc, St. Germain všimne si dítte, jež se zdá mu oznaeno rukou boží. Vyptává se ho

a pedpovídá jeho rodim vysoký osud, k nmuž jest povoláno."

Kterak bych vám, dámy a pánové, vylíil dojem, jejž lovk cítí ped takovými díly.

Jak hluboký a istý smysl pro pírodu tam vládne! Jak prostá a správná znalost lidského

gesta! Jaká velikost komposice a jaká mocnost života. „Nic není vyššího, bylo dobe eeno,
nic není ideálnjšího a spolu synthetitjšího, nic není determinovanjšího, pravdpodob-
njšího, nic neiní z historie takové vzkíšení života!"

Od té doby — dekorace Panthéonu byla dokonena r. 1878 — Puvis de Chavanes nalezl svou

pravou cestu; po ní mohl jiti, jist sebou samým, stvoiv si osobní styl, schopný píšt zachytiti

nádherné sny, jichž nehynoucí formy jej obletovaly. Byl z tch, kteí dosáhnuvše vrcholk pro-

vedou zázrak a vystoupí ješt výše ve své žízni po nekonenu. Ano, v každém díle, které nám
po tch dvacet let podával, vidli jsme jeho genia svobodnji a silnji rozkvétat!. Kráel
k vtší prostot, k vtší jasnosti, k vtší istot, aniž by co ztratil ze své zdravé síly. A ím
více se pibližoval k pírod, tím výš a dál unášelo jej nadšení do svta abstrakcí. Ach, jak

záivé rozmachy!

Každý z tch dvacíti rok byl oznaen trvalým výtvorem. Vyjmenuji vám jen ty hlavní:

Marnotratný syn, Dívky na behu moe, r. 1879, dva obrazy omezených rozmr,
ale obrazy plné poetického citu a pekypující pvabem.

Pak pišel r. 1881. Chudý rybá, který je v Musée du Luxembourg. Je to jedno

z nejmén pochopených a nejvíce popíraných dl mistrových. Skuten to bylo velice odvážné

penésti do genrového obrazu širokou techniku dekorativní, umlci tak blízkou, a pak sujet

zdál se oím davu málo zábavným, ponvadž sujet plastického díla je to jediné, co inte-

ressuje obecenstvo. Na asi myslí ten muž, stojící ve své bárce s rukama smutn na prsou

skíženýma, s hlavou melancholicky sklonnou? Co dlá? Co znamenají dv ostatní postavy,

které je vidt na kvetoucím trávníku na pobeží, ta dívka trhající kvtiny a to spící dít?

A obraz byl komentován, a zlomyslnost, taková závistivá zlomyslnost, která pronásledovala

Puvise de Chavannes po celý jeho život, se voln rozpoutala.

Ostatn na štstí pro Chudého rybáe, jako pi vtšin svých velkých dekorací,

Puvis de Chavannes stanovil v nkolika ádcích svou pravou intenci. Mluv o onch dvou

rozkošných postavách, jež oživují krajinu, píše: „Není to žena, ale dívenka v nevdném vku.
Matka zemela (sic iubeo — tak tomu chci) a ta maliká je tu, aby hlídala svého bratra.

Trhá horen a jako stroj kvtiny svou opií rukou. Dít, které by v tomto podivném

trávníku tak neinilo, nebylo by pirozené." A ihned dodává: „Mám hrzu z románu illu-

strovaného olejem; mou jedinou omluvou jest, že jsem si tuto visi bídy vypjil od sebe

sama. To pravím, abych odpovdl svým komentátorm."

Skoro ihned na to, neúnavný, vzal na sebe tžkou úlohu dekorovati zdi schodišt Musea

v Lyon, svém rodném mst. Toto dílo obsahuje tyi panneaux: Posvátný háj, drahý
Umnám a M ú s á m, který je nejdležitjší. R h ó n a a S a ó n a, která tvoí protjšek,

Antické vidní a Kesanská inspirace, které se nalézají po stranách. Autor

vysvtluje takto formaci svého sujetu: „Posvátný háj, drahý Umnám a Músám,
byl komposicí, z níž povstaly dva ostatní sujety: Antické vidní a Kesanská
inspirace, ponvadž umní jest obsaženo mezi tmito dvma mezníky, z nichž jeden

vyvolává ideu formy a druhý ideu citu. tvrté panneau pedstavuje Rhónu a Saónu, symbo-

lisující Sílu a Pvab.

12



Dojem tohoto celku je neobyejn psobivý. Tyto škály popelavých barev, tak delikátn

sharmonisované, s jistými dominantami vlastními šttci mistrovu, jako by modravé, ržové
a sivé ble, jimiž odívá své postavy, ty hluboké zelené krajiny, kde Umny a Músy se

procházejí a odpoívají, s tím zlatým nebem, jehož není vidt a které se odráží v klidné vod.

Jasná gesta tch krásných lidských stvoení v klínu této pírody tak mírné a dobrotivé,

kde všecko je pro n sladkostí, laskáním a radostí, ach! do jakého zázraného svta nás

pivedl génij Puvise de Chavannes.

Pohlete ješt na Orfea, v nmž je tolik tragické intensity citu. Zde život proniká legendu

svou silnou pravdou, a ješt ji zveliuje, teba byla sebe vtší. Myslím, že nikdy zoufalství

básníka pro ztrátu Eurydiky nebylo podáno s vtším realismem.

Rok na to, totiž r. 1882, Puvis doploval dekoraci Musea v Amiensu svými Mladými
Pikarany, cviícími se v házení oštpem, kterýžto obraz je známjší pod

jménem Ludus pro p a t r i a. Jaká síla v této prostot, a jaká velikost v té familiárnosti !

Jak harmonická jsou ta gesta síly, a jak dobe se hodí k atmosfée krajiny, již oživují.

Dovolte mi, abych Vám citoval nkolik ádek, kde veliký krajiná, jímž byl Puvis de Cha-

vannes, nás zasvcuje do spsobu, jímž krajinu pracoval.

„Krajinu obrazu Ludus pro patria," píše, „vidl jsem záslonou vagonu pi jedné své

cest do Amiensu. Jak defilovaly ped mýma oima doliny, eky, vroubené vrbami, nízké

pahorky, tak pittoreskní v rznosti svých tón a kontur, obilná pole, lány epy a epky,

hubené louky, a tu a tam lesíky, znamenal jsem si v mozku effekty linií a barev; a vrátiv

se do svého atelieru, vrhal jsem na papír resumé toho všeho. Vidní krajiny bylo pro mne
tak intensivní, že se mn zdálo, že by pozorování na míst samém bylo seslabilo dojem,

a že bych byl v nebezpeí, že pozdji ve své pamti najdu už jen obraz setený, zmatený

a bez života." A nyní jsme došli k vrcholku dráhy velikého umlce, o nmž dnes mluvíme,

míním dekoraci amfiteátru Sorbonny: „Tato komposice," praví Puvis de Chavannes sám,

„urená k tomu, aby zdobila hemicykl amfiteátru Sorbonny, tohoto pomníku, postaveného

literatue, vd, filosofii a historii, dlí se na ti ásti. Uprosted na mramorovém balvanu

sedí stará Sorbonna, mající po boku dva génie s vnci a palmami na poest živým a mrtvým
velikánm. Výmluvnost, stojíc velebí zápasy a vítzství Ducha lidského. Na právo a na

levo naslouchají postavy, symbolisující rzné druhy poesie. Se skály, na níž stojí, prýští

oživující pramen
;
Mládí tam dychtiv pije a Stáí tam erpá novou sílu."

„Oddlení levé jest vyhraženo filosofii a historii, z nichž první jest symbolisována skupinou

postav, která znaí zápas mezi spiritualismem a materialismem ped tváí smrti; onen jest

vyjáden gestem vroucí touhy po ideálu, tento ukazuje kvtinu, která jest výrazem po-

zemských radostí a stálých zmn hmoty. Druhá skupina ukazuje historii, jež se vyptává

minulosti, znázornné antickými stepinami, jež práv vykopali."

„Pravé oddlení jest posvceno Vd. První skupina, doprovázející Músy, skládá se ze

ty postav: Botaniky, Moe, Mineralogie a Geologie. Mladí lidé diví se tmto bohatstvím,

zatím co jiní, seskupení kolem sochy Vdy, písahají ve spoleném zápalu, že se jí vnují.

Ti mladí mužové, pohížení ve studium, uzavírají komposici."

Tak se rozvíjí to, co jsem si dovolil nazvati Panoramatem abstrakcí; obsahuje nejmén
44 postav, pekypujících životem: nebo to je skuten zázrakem tohoto umní: místo

ledových allegorií, jichž akademická rhetorinost nám zo š k 1 i v i Ia už jméno samo, personi-

fikovali skuten isté ideje bez užití atribut a emblem, totiž materialisovati pravým
výrazem a držením tla, ideálními synthesami, nesoucími pee života.

Tytéž pednosti, ale intimnjší, jak to nesl s sebou sujet, najdeme na dekoracích Musea
rouenského Inter ar tes et náturám, kde Puvis de Chavannes tak odvážn užil

moderního kostumu, pak na Keramice a Hrníství. Dekorace prvního z tchto
tí panneaux je jedna z nejvznešenjších krajin, jež mistr namaloval. S jakési pirozené
terrasy, zastínné jablonmi, oko objímá grandiosní panorama Rouenu, ležícího na široké

ece, s jeho vžemi.
Jenom ve svých dvou panneaux v paížském Hotel de Ville se ukázal Puvis de Chavannes

stejn velkým krajináem. Léto a Zima jsou jen s tohoto stanoviska pírodními básnmi
nejvyšší krásy: sláva úrodného léta a bolestná písnost kruté zimy tam jsou malovány
nezapomenutelnými tahy. Jaká pesnost! Jaká pravdivost! Jaká síla intuice! Nebo víme, že

Puvis de Chavanes bhem svého práce plného života udlal jen — udlal -li jich tolik —
asi dvacet studií krajináských podle pírody. „Ty dva nebo ti pomry tón a valeur
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nutných k sestrojeni krajiny," ekl se svou krásnou upímností, „hledám obyejn ve své

pamti."
Škoda, že nemám více asu, abych vám promluvil, jak by bylo teba o dekoraci prefektova

schodišt v paížském Hotelu de Ville. Obsahuje jednu nástropní malbu: Victor Hugo
nabízí svou lyru mstu Paíži, tyi tympana: Vlastenectví, Milosrdenství,
Umlecký zápal, Ohništ myšlení, a jiných šest, kde mistr zobrazil s rozkošným

pvabem a obrazotvorností a pružnou svžestí: Duchaplnost, Fantasii, Krásu, Ne-
ohroženost, Kult vzpomínky a Uhlazenost.

Toto dílo celé bylo vystaveno v Salonu na Champ de Mars r. 1894, jehož pedsednictví

Puvis de Chavannes obdržel po smrti Meissonnierov r. 1891.

Rok na to, 1895., nové dílo se zrodilo, míním deporaci bibliothéky bostonské, osm
panneaux: Virgil, Ais chyl, Horné r, Historie, Astronomie, Filosofie, Chemie,
Fysika, a veliké plátno Músy inspiratorky oslavují genia, posla svta.

Sedmdesáté narozeniny Puvisa de Chavannes byly toho roku slaveny. Celý zástup básník
a umlc se tísnil kolem mistra. Byl slaven ve svém minulém díle, jeho píští dílo bylo

pozdravováno. Stál uprosted nás silný jako dub, ve své tvrí odvaze, v úplném klidu,

vyjasnnosti, v podivuhodném zdraví práce. Stáí Puvise de Chavannes podobalo se jaru.

Opravdu, jak málo umlc zachová si až do posledního dne plnou plodnost.

A pohlete na obrovskou, drtivou práci, kterou v tomto vku vykonal: Velký karton

v Panthéonu: Svatá Genovéfa dodává Paíži potraviny a Svatá Genovéfa
ve zbožné samot bdí nad spícím mstem.

Spsob, jímž byla pijata tato díla, byl snad jediným pravým triumfem, jejž poznal. Jeho

nejnesmíitelnjší odprci byli odzbrojeni; a tomu bylo jakkoli, bylo nutno se ukloniti ped
touto prostou a vznešenou silou, ped touto nehledanou velikostí, ped touto vážnou a uenou
hloubkou. Vracel se sem po svých imaginativních fantasiích, po svých rozletech do íše

symbol a sn, po svých cestách do zem legend a mythologií, po svých vstoupeních na

vrcholky istých abstrakcí, vracel se sem k historii. Tu bylo dobe vidti, jak široká byla

jeho koncepce, že nikdo mezi nejobratnjšími a nejvycvienjšími by nebyl býval schopen

takové vznešenosti v monumentální malb a všichni se s úctou poklonili.

Nezapomenu nikdy na dojem, který jsme pocítili — íkám-li my, míním menšinu, ostatn

velmi etnou, kterou povinnosti povolání nutí proniknouti dva nebo ti dny ped otevením
Salon do výstavních sál — nezapomenu nikdy na hluboký dojem umní a krásy, jejž jsme

pocítili, stojíce ped obrazem: Svatá Genovéfa bdí nad spícím mstem. Zázrak

ležel v tom, že umlec stvoil báse takového dojmu, takové intimní záivosti prostedky,

jež by se mohly skoro nazvati tak dtinskými. Nebylo v tom naprosto žádné technické

starosti a osobní marnivosti. Malí mizel a ztrácel se, užívaje nejvšeobecnjší, nejomezenjší

ei, aby vyjádi! svj sen a vyvolal v nás pocit dojímavé mkkosti.

Svtice jest na sklonku svého života. Její tlo zhublo vkem a strádáním, její vpadlý

obliej se skrývá pod bílým panenským závojem. Msíc osvtluje stechy a massivní vže,
na nž ona upírá svj dojatý zrak. Jaký klid a jaká nžnost snáší se s toho nebe, postí-

beného bledými paprsky! A tam pak v dáli za Stechami a hradbami tpytí se eka
zatím co na pahorku na druhém behu v modré atmosfée oko uhaduje zdi zbožných

klášter, odkud snad v tu chvíli jako zde Genovéfa se kloní njaká krásná, istá a snivá

duše ve vážných a svátých myšlénkách nad modrými propastmi noci.

Taková je poslední vle — ekl on sám — zmizelého velkého umlce. Všem, kteí

pohlížejí na umní se stanoviska pokud možno nejpovýšenjšího — totiž podle mého
názoru jako na nejskvlejší manifestaci lidské osobnosti — zstane drahým toto dílo,

poslední dílo Puvise de Chavannes. Nejen ponvadž jest to poslední, které svou rukou podepsal,

ale pro jeho intimní smysl, pro jeho symbolický význam.

Ano, ta postava patronky Paíže, bdící „ve zbožné starostlivosti", jak praví nápis, napsaný

mistrem pod jeho dílo, na spící msto, jak by nevyvolala v nás obraz vznešené ženy, o níž jsem

prve mluvil, s hrdou a moudrou fysiognomií princezny Cantacuzény, s duší oddanou, obdivuhodnou

prvodkyni malíovu, Mrne. Puvis de Chavannes.

Byla pro Músou, plnou resignace a pokory, dobrou rádkyní, jejíž nžná a jistá vážnost zasta-

vovala jej v excessech, a ídila vznešen harmonický rhytmus jeho myšlénky.

Pro bychom dnes, když oba odešli, pro bychom dnes s úctou nezdvihli závoj s této intimity

a neodhalili blahodjný vliv, jímž ona na psobila.
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Jeden z nejlepších a nejvrnjších pátel mistrových, který byl po boku v posledních okamžicích

života, a jenž z úst této tak hrdé a tak diskrétní osobnosti zaslechl mnoho dvrností, vypravoval

mi nkteré podrobnosti o obou, jež zasluhují, aby vešly ve známost.

Vypravoval mi, že vtšinu gest, tak píjemn harmonických a plných pvabu a vznešenosti, jež

vidíme u Mús a Geni, u zahalených postav, jichž je plno dílo Puvise de Chavannes, inspirovala

Mme. Puvis de Chavannes, že je naídila, že je zahrála, abychom užili jeho vlastní slova.

V genesi grandiosních dekorativních stran, které mu pojišují obdiv píštích vk, byla, jak on to

íkal, spolupracovnicí, která vedla jeho inspiraci k umírnnosti, k jasnému klidu, ke kráse.

Svým žákm, svým intimním pátelm, jež zvával do svého atelieru Neuilly, aby si prohlédli jeho

kartony nebo skoro hotové už malby, íkával, když vyjadovali svj enthusiasmus, ukazuje na

Mme. Puvis de Chavannes: „Tyto poklony platí Madame, ne mn. Adressujte je jí, ona jediná jich

zaslouží."

A ona jich skuten zasluhovala, ujišovali mne, za nžnou podporu, již mu poskytovala, a za

jistotu své kritiky. Nebo Puvis de Chavannes, teba se to zdálo sebe podivnjší, pomyslíme-li

na dležitost jeho díla a na ohromnou práci, již provedl, Puvis de Chavannes pracoval nesnadno;

musil dlouho nositi ve své mysli sujet, než jej mohl zaít provádt. Tak dokonalé synthesy nelze

provésti bez kruté práce, a zákon zjednodušeni a eliminace, jejž si uložil, zákon koncentrace

a konkretisování, sen o harmonii a jasu, za nímž kráel, starost pispsobiti vždycky svou koncepci

a pak své provedení materiellním nutnostem místa, jež ml dekorovati, to všecko vyžadovalo

rozvážné a pomalé práce.

Mme. Puvis de Chavannes stála mu po boku; stála u kolébky jeho myšlének; vidla, kterak se

jeho ideje stlesují, jak jeho sen nabývá pevných tvar; radila a suggerovala
;

ukazovala cestu

a opravovala; byla v ní jakási jasná moudrost, cit pro krásu a pro harmonii, pro njž všichni ti,

kteí ji znali, ji neobmezen velebí. A jak veliká byla v oddanosti, jak dstojná v sebezapení!

Jeden její portrait od nho, datovaný z r. 1833, a jenž byl vystaven v Salon r. 1899, nám ji lépe

osvtlil — ten portrait, o nmž Edmond About, tak veliký ve své prostednosti, ekl, že mistr

z Amiensu a Panthéonu prý „neumí ani malovat ani kreslit", a že „hrd zavádí v démonu umní
encyklopedickou nevdomost."

Stojí v erném šat s rukama na prsou skíženýma, úpln en face; pravidelné tahy mají v sob
vážnou vznešenost a lze v nich vidti stopy krásy, již léta nedovedla zniit, a záhyby smuteního

šálu, jímž je zahalena, mají skoro náboženskou strnulost.

To byla skuten Músa Puvise de Chavannes, a my mu nemžeme ani dosti býíi vdni za to,

že nám zachoval tak nehynoucí její obraz. V její pítomnosti se nauíme lépe chápati a lépe

cítiti krásu nesmrtelného díla, jež stvoil pro rozkoš našich oí a našeho ducha, v její pítomnosti

dovedeme lépe obdivovati neobyejnou dstojnost této umlecké dráhy, nezkalené ani jednou

nízkostí.

Zemela ped ním. Ti, kdož byli pítomni jejímu pohbu, ti, kdo vidli mistra kráeti za tlesnou

schránkou té, již k jeho bytosti vázal celý život isté nhy a nadšení budící velkodušnosti, ti všichni

pocítili, že z tak velké bolesti se již nevzpamatuje. Dva msíce na to, dne 25. íjna 1898 zemel
ve vku 73 let a odešel za prvodkyní svých zápas a svých triumf.

Vyznával po celý život kult Ideálu a Krásy, lásku k Pravd a Poesii. Uprosted ošklivostí

a nízkostí naší kramáské doby dovedl bez prázdné pýchy istý a hrdý zstati stranou od všeho,

co zmenšuje. Za vznešené radosti, jež nám poskytl a vždycky bude poskytovati, pokud si zacho-

váme vášnivou lásku ke snu a k harmonii
;
za jasné oasy se svžími stíny, s kišálovými prameny,

jichž zlaté brány nám otevel kouzlem svého genia; za to, že tak velkolep vyvolal tolik krásných

obraz pírody a zdravého a silného lidstva, tolik úchvatných dekorací legendy a snu, obdiv, jejž

zasluhuje, nebude nikdy dosti nžný a dosti hluboký.

ím vtší je síla, kterou má umlec, aby nás vyrval z pout skutenosti a zanesl nás daleko do

íše Ideálu, tím vtší musí býti v našich oích, tím více práva má na vdnost a úctu lidí. Puvis

de Chavannes byl z rodu tch velkých tvrc snu, v nichž lidstvo vždy najde útchu a zapomenutí

— teba jen na okamžik na krutost svého osudu.

Uctívejme tedy horliv jeho památku, jež vždycky bude žiti mezi námi, díky nesetným
mistrovským dílm, jež nám zanechal, a pozdravme v nm jednoho z nejistších a nejdokonalejších

umlc všech zemí a všech dob.

GABRIEL MOUREY.
PEL. HANUŠ JELÍNEK.
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JÓŽA UPRKA.

NA LUKÁCH.

MIKULÁŠ ALEŠ.

J^/adesát let dovrší dnem 18. listopadu
A mistr Aleš.

Vzpomínáme tohoto dne práv pi tomto

umlci, ne snad proto, že on to byl, který

s námi mladšími v intimních byl stycích, že

s ním spolen prožili jsme adu milých,

ist umleckých vzpomínek, ale proto, že

ku jménu tomu pojí se kus tragiky, kus

toho, co každou poctivou duši eskou napl-

uje žalem nad ubohým dosud stavem naší

kultury.

Co znamená ta doba jeho innosti, ta sila

jeho ducha, který s jinými se sdílel, který

oplodnil pdu úhoru našeho umní ? Zadívejte

se na Aleše, na celé jeho dílo životní, dnes,

kdy jeho dosavadní mnoholetá práce jasn
vám pedstupuje ped oi — vzpomete na

stav, v jakém bylo umní eské v té dob
— v dob stavby Národního divadla, kdy

on, mladík (byli všickni mezi 20 — 30 lety

svými) zaíná v nm psobit, kdy hlubokým

fondem citovým a temperamentem svým vtiskl

pee tehdejší produkci umlecké.

Jdte dnes do jedné z nejkrásnjších našich

místností veejných, foyeru Národního di-

vadla, tam vidíte nejlépe doklady celého

tehdejšího snažení — ovoce vší té horené
innosti — výsledek pravého pstní a vas-
ného využití plodných talent sdílejících se

pln s celým okolím. A zde práv jasn
vidíte kus Alešova poátku, zde on dle bž-

ného soudu u nás založil si svoje jméno.

Cyklus „Vlas“ i nástnné tyi obrazy, k nimž

Aleš skizzy provedl, jsou dnes všeobecn
uznávány a cenny jako jeho nejlepší a nej-

význanjší výtvory, žel že jen následkem

uhlazenjší a pesnjší formy — výsledek to

spolupracovnictví F. Ženíška. Nebo tam, kde

Aleš se vám podává celý a plný, kde obsah

vlévá ve své formy — nenauené a odlišné —
které daleky jsou vší konvencionelnosti, tam

nadšeni pro znan chladne.

Zde nejvíce ukázala se plochost našeho

nazírání ve svém pravém svtle.

Vzhled, vnjšek práce umlecké, vše to,

co se dá nauiti, její emeslo cenilo se výše,

ba cenilo se jedin pi všem tom umleckém,
co vlastn svým duchem má psobit. Vše
u nás šlo za vzhledem, vše dalo se strhnout

k obdivu technické dokonalosti, nechápajíc

hluboký obsah celého našeho lovka. A ten

poranný Aleš, prostý, dtinný, citový, pra-

cuje dál, pln charakteru svého vlastního. Sám
plnokrevný lovk, svj tíbí si sloh. A ten

stojí v odporu s tím, co u nás uznáváno bylo

za sloh národní.

Aleš, ten až k plái mkký povahou — ne-

zkrocený žádnou školskou šablonou, — svými

neúspchy roztrpen, všude odmítán živoí

a pi tom s ohromnou tragikou vnuje se

prosté písni, vren stále oblíbenému eskému
svému projevu. A zde práv v tchto trud-
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ných dobách, kdy k Alešovým nepátelm
pipojil se i nejvtší Národní žurnál a soptil

na slinu ústy svého majitele, vytváí se

v Aleši typ eského umlce nejryzejšího zrna.

Tvoí celou tu nesetnou adu cykl iliu-

strací a karton výzdobných, která dnes

aspo z ásti je známa. Neuznáván a odmítán

žije skoro chléb milosti jeden z nejrázovitjších

našich umlc. Zatím co celá ada jeho šastných

soudruh domáhá se uznání v cizin a ješt

víc doma, co všichni upevují svoji budouc-

nost, on sklamán, opuštn a kaceován píše

svými listy svoje djiny. A tyto listy krví

psané jsou práv kusem jeho tak esky za-

ložené duše. Pijí má-li se do dnes „Vlas“
za nejvtší dílo Alešovo, je v tom kus kivdy.

Neubíráme jí ceny, ale stavíme souhrn vší té

ostatní práce Alešovy na stejnou umleckou
výši, ba možno íci, že nikdy a nikde ne-

vtsnala se v umní výtvarném eská duše

tak významn, jako v tchto prostých citu-

plných kresbách, které po tisících roztroušeny

po eských krajích. Zadívejte se beze všeho

pedsudku, prostým okem, do prostých tch
prací Alšových, nehledejte tam chtnou, od-

jinud nauenou kresbu, akademický stih,

obvyklou formu, dejte na se kresb psobit
tak, jak ona sama mluvit chce, a seznáte, že

je jiná všech bžných, že sice na poprvé za-

ráží, že ale byvši pochopena mluví k vám svým
vlastním zpsobem. To vše zpívá tak jako

prostá naše národní píse. A jako v ní

vám najde suchý filolog prohešení proti

správnosti jazyka a literární form, tak

našlo se u nás mnoho smšných suchých

patron, kteí v Alešovi vidí neumlého kre-

slíe a necítí, že práv ta prostota, ta nehle-

danost a pirozenost kresby je pravou a nutnou

podmínkou celého Aleše. Je ním, co ne-

pochopeno v dob jeho, je srozumitelným

dob píští, co pedrstá dobu jeho okolí.

A tak jako píse národní to vše z duše jeho

srší, záí a sálá teplem eského života.

Celá kapitola zde by jednou mla býti

psána o tom eské duše projevu.

My, kteí vlasteneckou žurnalistikou poí-
táni jsme za beznárodní kosmopolity, my, nad

nimiž jistá ást eské žurnalistiky chce za-

sedati k soudu pro naše snažení, chápeme
ovšem eskost trochu jinak, než jak obyejn
se u nás pojímá.

A práv tato naše eskost je v Alešovi

skryta. Pozorujte jeho práci — co tam uloženo

našeho rázu, co tam naneseno eské barvy.

Porovnejte v tomto práv pípad Aleše

s jeho pedchdcem, Mánesem, a seznáte,

že Aleš stojí nad Mánesem.

V Alešových cyklech vyrstá tento eský
charakter tak znan a tíbí se a istí i na-

bývá uritjších národních vztah. V celém

Alešovi nenaleznete tyranskou hrdinnost, pí-

snost a sveepost germánského ducha, jeho

sílu až bestiál ní. - V nm nenajdete eleganci,

krásu a pružnost’ Francouze. Všude z nho
iší prostá elegická nha — citová píse Slo-

vana je vám prvodem. Projdte jeho obrazy

z historie, táž nit vás provází. Zadívejte se do

jeho písní, všimnte si odpozorování pírody a

milý styk s ní, to splynutí s naším svtem,
který Alešem prosycen se vlévá v jeho obrázky.

A k tomu pojí se celá ada jeho

dekoraních prací, oživení staveb Prahy,

Plzn a jiných našich mst výzdobou sgra-

fitovou a freskovou, kterou Aleš prokázal svj
vzácný smysl pro výzdobu monumentální archi-

tektury. Bohužel, že i tu pi nejobsažnjších jeho

pracích jako na Spoiteln a Zemské Bance

Alešovi pomáhá spolupracovník, jehož zp-
sob práce setel vlastní pel práce Alešovy.

Historie jeho Vlasti opakovala se stále, pon-
vadž stále ješt nenadešel as Alešova poro-

zumní.
A vzpomete, ím Aleš pi všem tom na

vás psobí — Po vtšin prostou arou,

kresbou. Co jinde vyplýtvá se barev, kolik

aparátu jinému je teba, aby docílil a sdlil

s vámi to, co duší jeho táhne, — to Aleš

nkolika árkami vytvoí. Jeho tužka, péro,

uhlí psobí stejn jako jiného barva, on tímto

jednoduchým prostým zpsobem vtlí práci své

to, co v ní míti chce — Co malebnosti a nálady

je v nm, již on s takovou silou dovede své práci

vtisknouti. Uvádím jako píklady nkolik tch
význaných list: primitivismus a pro-
stotu Života starých Slovan a illustrací Ruko-

pisných, sílu Vojtcha z Pernštejna i Sáma,

selského ducha jeho selských vzbou-

enc, bolestné scény Sirotka, z nichž

práv list „Ach táto, tatíku" zde uvádím,

zbožnost písn „Když t vidím", ve-

selost a zpitost na listech Hrái, Sán,
h umo písní a íkadel, a listy ostatní

jako Bezstarostný, Porada, Výitka, Tatíek,

Kopecký, a všechny ty, jeden po druhém

k vám mluví každý jiným tonem, jinou strunou

rozechvívá vaši duši. A jak ten celek je vším

tím prosycen 1 Všimnte si, jak Aleš náladu

své hlavní osoby sesiluje nkolika rysy po-

zadím, jak on dovede charakterisovat eský
jih a sever, rovinu, plá a hory, chalupu

i ddinu, venkovské msteko, hrad.

A to vše nenauené, jinde neodkoukané

plyne z jeho duše. On citlivý, nejlepší své

listy tvoí vždy jako upomínky svého života.
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Tak mnohý list je mu drahý, ponvadž i 1 1
u

-

struje tklivé chvilky jeho dtství, upomínky

11 a doby šastné i smutné jeho života. A tak

jako prostý a milý v život, je prostý a milý

i svým umním.
Že u nás dosud tato prostota práv naráží,

je jen znakem a dokladem toho, že se naše

umní chápající inteligence píliš všeobecn
civilisti je, že se utápí v neporozumní pro

vše v pravd charakteristicky národní, že

u nás vztyena modla nepravé eskosti za

idol národní, že vlastenícími lidmi pojímáno

jen vše povrchn eské, že ubíjí se u nás pravý

eský charakter v umní — naprostým ne-

porozumním. — Stále opakují se ješt

doby, kdy ubíjeny u nás neporozumním naše

pravé eské projevy, Mácha, Mánes, Sme-
tana a Neruda, a tito všichni, svou dobou

nepochopení, pivolali si novou ob, Mikuláše

Aleše.

Miste Aleši — jsi v jedné ad s nimi,

to jediné Ti musí stait v odmnu, žel jen,

že pi stejn trpkém život,

A pak jsme prý národem vysoké kultury

!

Co vyplýtvá se u nás frází o probudilosti e-
ského národa, co nalhává se nám stále o vy-

splosti našeho kulturního života ! Zahlete
se vy všichni vlastenící na Mikuláše Aleše,

vzpomete jeho trudného života, vzpomete
jeho významu, vzpomete toho, ím jemu

splaceno bylo za vše to, co nám dal 1

Bylo málo tch, kdož již dávno vidli v Aleši,

ím on pro nás skuten jest, a ada jich

nepíliš vzrstá. Co plátno bylo nadšení nás

všech, kteí s pietou lneme k mistru svému,

co plátno bylo ono nadšení mladé generace

umlecké, která s láskou chopila se vydání

souboru prací Alešových? Dodlalo se vlivu

njakého v té naši eské veejnosti, u toho

národa, který dovede prý svého ešství tak

si vážit ? Vytryskla jiskra, zaleskla se vzduchem
svítíc a zapadla — a mistr Aleš dnes stejn
neznám, stejn nedocenn žije od illustrace

k illustraci, a jen svému tuhému eskému
životu dkuje, že zdráv — žiti mže prací

svoji dál, V. S.

JÓŽA UPRKA.
O DUŠIKÁCH.
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L. ŠALOUN.

UMEL ...

všude maskou pokrytectví, vápnem, kterým

se natírali nejsmrdutjší hrobové.

Zejména býti pohoršenu nezakrytou
pravdou nebo krásou v umní
pedpokládá naprostou mravní zkaženost a

kleslost, nevyléitelné mrzáctví srdce a úplné

potuchnutí a pohasnutí každé, sebe chudší

boží jiskry v lovku. Lidé

istého srdce a istého

zraku nevidí v pravd a

v kráse v umní nic, než co

jsou, nco nejvýš prostého,

samozejmého, velebného a

cudného — projevy nej-

vyššího zákona byti a ta-

jemství vesmírového života

— nebo lidé istého srdce

jsou lidmi istého srdce

práv proto, že nepidru-

žují k tmto divadlm a

nemohou ani pidružovat

pedstavy neisté obraz-

nosti. Jich srdce, které

nemá v sob tohoto bahna

zkažené obraznosti, není

jimi poboueno, a je-li ro-

zechvno, je rozechvno
ist jako horská voda i-

stým záchvvem rozkoše

z velikého a svátého ta-

jemství života a kosmu.

lovk kulturní, lovk
nezkažený a dobe vycho-

vaný mže iti ti ped di-

vadlem nahého tla
ve výtvarném umní
a zvlášt v plastice,
kde všecka tendence dráž-

dní a pikantnosti jest vy-

louena, jenom city úcty a

zbožnosti z mystéria bytí.

Jinak je tomu ovšem

s lidmi mravn zkaženými

a zvrhlými, s lidmi suro-

vého srdce a nízkého, za-

temnlého, zahluchlého in-

tellektu: nedovedou se dívat

na nic vážn a prost,
vidí ve všem narážku, úmysl-

nost, úelnost a dráždidlo.

A jak by nevidli? Zkažená

jejich obraznost slídí ve

všem a všude po nich a

dovede si je ve všem také

vyhledat: hledá všude

píležitost a pastvu pro

svou neistou hru. Sebe

pEUILLETON.
1 STUD NESTYDATÝCH. Není citu od-

pornjšího, hnusnjšího, smšnjšího a více:

krásnému a zdravému rozvoji spolenosti

škodlivjšího než nepravý a zvrhlý stud.

Všichni velcí satirikové všech dob a národ
mli zvlášt na nj namíeno. Byl vždy a



L. ŠALOUN.

UMEL . . .

25



A SLAVÍEK.
POHORSKÁ
VESNICE.

menší dotyk, sebe menší narážka a ssedlé

vrstvy bláta uložené na dn jejich srdce a

obraznosti hned se zvednou, vzbouí a za-

kalí všecko špinavým mrakem : hote do blá-

tivé, bahnité louže sebe menší a sebe istší

kamének a celá je hned jeden jediný kal —
kdežto jezero zstane klidným, nepohnutým,

kišálov jasným i potom.

Paniatuju se z dávnjší minulosti na star-

šího joviálního pána, známost z divadla,

který se kdysi „mravn rozhoil" nad um-
lecky pravdivou scénou v jakémsi dramat,
nad scénou pirozenou a nutnou v rozvoji

hry, nad scénou nesenou dechem a plame-

nem opravdové, silné vášn, nad scénou tra-

gickou a po názoru každého istého srdce

istou a cudnou. A kdo byl tento pán? Jak

žil ? Sedal ob den ve svém tingl-tanglu, po-

slouchal s mastným úsmvem oplzlé kuplety,

sbíral fotografické kuriosity, byl horlivým te-

náem „moderní realistické literatury pro pány"

ve smyslu nmeckých inserát, vyprávl rád a

s pravým gustem pikantní anekdoty a mluvil,

kde jen se dalo, prhlednýmil dvojsmysly.

Tento pán je m r a v n i typ moderní spo-

lenosti : každý znáte ho jist v nkolika
exempláích více mén vyhránných. Mravní

rozlišovací schopnost, mravní soudnost to-

hoto typu je úpln pevrácená a zvrhlá : ob-

rací na rub všecky mravní kategorie. Oplzlost,

frivolnost, pikantnost, pornografie ho neroz-

houje, v nich žije a tyje, dýše a me —
ale ukažte mu pírodu, pravdu, váše, sílu,

vroucnost, poctivý a krásný život smysl,
srdce i duše — ukažte mu pravdivé um-
lecké dílo — a tento absolutn bezstoudný

muž je uražen, rozhoen, pohoršen. Jeho

stydlivost je hrub uražena, jak zní

bžná frase. Nebo, kde není stud u, tam

bývá práv nejvíc stydlivosti, a vnjší

stydlivost snáší se docela dobe s úplnou

vnitní bezstoudností.
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Zajímavý psychologický zjev, že u tohoto

typu, a ím hloubji vzí v opravdovém
mravním bahn, tím ostentativnji, vyvinuje

se zvláštní nedtklivost, komická snaha

vnjšího puritánství: ím shnilejší

nitro, tím úzkostlivjší snaha po zachování

oficielního decora, v tím velebnjší a nepí-

stupnjší vrásky skládá se obliej a tím

koženjší bývá vnjší vystupování.

Tento typ, soukrom a mezi tyma oima
svrchovan laxní, stává se náhle bez píiny
mravn úzkostlivým, vrtošivým a jankovitým,

jakmile se octne v hromad, v d a v u

:

v divadle, v gallerii, na výstav, ve sboru,

ve spolku, v rad. Zde má náhle toto zvíe
potebu nejušlechtilejších cit a vylhává je

ihned s pravou pokryteckou virtuositou. Zde
ihned pracuje v „mravnosti" ve velkém, zde

se kompensuje za svou soukromou špínu.

V zbytené podezení, že se skládá

z lidí takto zanedbaných a nevychovaných,

uvedla se rada král. hlavního msta _Prahy

svým panno- panenským (mluveno po neru-

dovsku) usnesením, aby z dvod mravopoest-

nosti Rodinova socha „Kovový vk" nebyla

vystavena v sadech Žofínských ani v žád-

ných jiných a vbec na žádném oteveném
míst, nýbrž byla uložena nkam do nej-

tmavšího kouta mstského musea.

Rodinv nahý lovk probouzející se ze

spánku je podán s takovou naivností drsné

a bolestné pravdy a pírody, je tak prost

každého pokoutního úmyslu a každé ten-

dennosti, je dílem tak mužn opravdovým

a bolestn istým, že jen pokrytcm mže
být k pohoršení a jen studu nestydatých

k urážce a na závadu.

A tato socha, která volá pímo po rámci kvt-
ných záhon, po vzduchu a svtle, má být z ob-

mezenecké marotty pohbena v nkterém kout
musea a tím ztracena pro radost oka a

zušlechtní srdce volného, plynoucího davu?
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lovk neví, má-íi se této nejnovjší naší

kocourkovštin smát nebo rná-li nad ní pla-

kat. Vyzývala by jen mstivý smích a biující

satiru, kdyby nebyla píznakem ubohosti a

zvrácenosti, s jakou chápou nebo iépe s ja-

kou ignorují naše vládnoucí kruhy všecky

kulturní a výchovné otázky doby.

Úkolem kultury a výchovy jest zachovat,

prohloubit a zjemnit stud — a práv proto

vyplít nejprve pseudostud, stud zvrhlý a

zvrácený, stydlivost pokrytc a nestyda-

tých.

Úkolem výchovy jest zachovat a rozmnožit

v lovku dtskou istotu a naivnost v na-

zírání, istotu srdce i zraku, spolehlivost a

bezpenost taktu, který rozlišuje sám sebou

mezi pravdou, pírodou a krásou a mezi fri-

volností úmysln vypoítanou a umle bu-

zenou, mezi pravdou, vášní a umním a mezi

lascivnosíí a pornografií.

Od dtství stále soustavn musí být vy-

chováván lovk k tomu, aby se na všecky

veliké a smutné úkony života, na všecky

projevy velikých zákon pírody a vesmíru

díval vážn, zamyšlen a zbožn dojat —
aby ctil mystérium pravdy a krásy jako nej-

vzácnjší divadlo, jež mu mže poskytnout

život a umní, istým, pímým, nešilhajícím

a nešpinícím pohledem.

Od dtství musí se uit lovk dí váti

se na pravdu a krásu istým a zamyšleným
zrakem, v dtství již musí získat a nabýt

bohatství istého pohledu a istého srdce a

v dtech již musí se vychovávat úeln silná

a istá obraznost, která umí hledt na um-
leckou sílu a pravdu ist a zbožn, jak za-

slouží, aby na ni jen bylo zíráno. Jinak ne-

vychovají se nikdy generace nových kultur-

ních lidí, krásného a zbožného lidu a di~

váctva krásných a pravdivých divadel života

a umní.
A proto v osvíceném pochopení tchto

kulturních úkol mstská rada pražská ku-

puje umlecké dílo, Rodinovu sochu, aby ji

zavela do nejtmavší píhrady své zapadlé

truhly, které íká mstské museum.
QUIDAM.

FR. BÍLEK.

J. HUS. =



»STROM - JENŽ BLESKEM
ZASAŽEN, PO VKY HOEL-.

F. BÍLEK.

JAN HUS.
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7 PRÁVY A POZNÁMKY.
/ > HANUŠ SCHWAIGER jmenován byl profes-

sorem na akademii výtvarných umní v Praze.

„MÁNES" VNUJE SOCHAI A. ROD1NOVI
dar v upomínku na výstavu jeho dl v Praze.

Týž je reprodukován v dnešním ísle — „Rodi-

nova inspirace" — a je dílem M. Švabinského.

Rozmrný list, na nmž hlava Rodinova je v ži-

votní velikosti, zarámoval E. Pelant do archi-

tektonicky luštného rámce z erného mahago-

nového deva; na rámci umístna dedikace: Au
grand statuaire A. Rodin, Société des artistes

tchques „Mánes" a Prague 1902.

VÝSTAVY. Ve vídeském „Hagenbundu" za-

hájena byla 10. íjna 1902 kolektivní výstava

spolku výtv. umlc „Mánes", obsahující 130 dl,

jimiž zastoupeni jsou R. Bém, Frant. Bílek, Hugo
Bottinger, Anna Boudová, Zdenka Braunerova,

Bolí. Dvoák, Arnošt Hofbauer, Old. Homolá,
Jan Honza, Ant. Hudeek, Jos. Jelínek, Miloš Ji-

rásek, Boh. Kafka, Alois Kalvoda, Jan Kratina,

Frant. Kupka, Karel Myslbek, Jaroši. Panuška,

Rich. Pollák, Jan Preisler, Lad. Šaloun, Frant.

Šimon, Ant. Slavíek, Viktor Stretti, St. Sucharda,

Max Švabinský, Jóža prka, Adolf Wiesner. —
Architektonickou úpravu a instalaci provedli

zástupci spolku dle nárt architekta
J. Ko-

try. Výstava byla pijata veejností i tiskem

velice pízniv. — V tchže dnech otvíral ve

Vídni výstavu svých prací len spolku „Mánes"

malí Richard Pollák v Galerii „Miethke". —
V téže galerii otevena bude od 15. listopadu

výstava nmeckých umlc z ech.

VÝSTAVY V LÉT 1902. Výstava berlín-

ské „Secesse" mla proti výstavám posled

nich let rozhodnjší, radikálnjší tenor a

také vyšší umleckou úrove. Z Nmc stáli

v ohnisku pozornosti Max Liebermann

biblickou scénou „Samson a Dalila" silnou

ve výraze, Ludwig von Hofmann „Koupajícími

se dvaty", v níž chytil nco z elysejské

krásy, Max Slevogt vervn malovaným „Por-

trétem zpváka operního" v úloze Dona Juana,

z jiných národností Lucien Simon cha-

rakterovým Ženským portrétem, Zuloaga Sku-
pinou ze spolenosti, Konstantin Somov kou-

zelným ženským portrétem ve svém cha-

rakteristickém úboru z doby babiek, John
Sargent, Lavery, Edvard Munch, Isaac Israels

(syn Josefv), Olga Boznaská, belgický so-

cha Georges Minne. Krom toho byiy tu

práce od Whistlera, Maneta, Moneta, Bocklina,

Uhde, Thomy a j.

— V Lipsku v „Deutsches Buchgewerbe-
haus" byla uspoádána zajímavá mezinárodní

výstava barevných tisk, devoryt, mezzo-
tint, litografií, barevných lept. K nejlepším

soudobým ukázkám tchto umní družila se

výborná historická sbírka starých devoryt
nmeckých a italských a pozdjších tisk

francouzských a anglických z XVIII . století.

Výstava dostane se i do jiných mst. Cílem

jejím jest, aby obecenstvu i umlectvu do-

stalo se zasvcení v nové methody technické

i emeslné umleckého barevného tisku, který

jest povolán aby se stal laciným lidovým

umním
;

uznává se, že na tomto poli jsou

v Nmecku daleko ješt za pokroilejšími

západními sousedy.

— V Bazileji ve Švýcaích uspoádána
byla šastn a s pietou výstava zemelého
Hanza Sandreuteura, umlec isté snahy

a vysokých cíl, jichž však ne vždy dosa-

hoval. Výstava krom maleb, kreseb a studií

podala i ukázky dekorativného i aplikova-

ného umní Sandreuteurova : lepty, litografie,
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mosaiky, ezby. Výstava ukázala zejmena

mnohé výrazné krajiny a portréty.

— V Paíži výstava Felixa Borchardta
Nmce žijícího v Paíži, v gallerii Art Nouveau
mla pkný výsledek. Borchardt sleduje prin-

cipy i praxi neoimpressionismu, jehož

pedními pedstaviteli vedle zemelého Seu-

rata jsou Paul Signac k Theo van Ryssel-

berghe. Maluje hlavn effekty volného vzduchu,

zmny svtla a atmosféry, prostupování

vlhkosti a svtla velikým výrazovým bo-

hatstvím. Výstava pinesla vedle ady saských

a bavorských krajin i nkolik portrét,

z nichž zvlášt vyniká plein-airový portrét

dvátka s dogou.
— Tamže pedstavil se širším kruhm

znalc neobyejn výhodn devorytec Paul
C o 1 i n výstavou uspoádanou jeho vydavatelem

E. Sagotem. Devoryty Colinovy dýší zvláštní

silnou koennou chutí: v jeho silných plot-

nách snoubí se pvodní obraznost s neoby-

ejn ostrou a bystrou vlohou pozorovatel-

skou, pímým a bohatým zením — tak v n-
kterých plotnách vztahujících se k Druhé m u

Faustu, k Božské komedii, k Zolov
„Zemi". Snaží se vyjádit své námty úpln
všemi možnými efekty, každým odstínem

svtla a stínu, a pece má zetel k celkové

form nemenší než staí devorytci.

— Presidentm obou paížských salon,

Société de Beaux-Arts i Société des Artistes

Frangais zaslal otevený list p. Frantz Jourdain,

pedseda syndikátu umleckého tisku, v nmž
odvážn a výmluvn protestuje proti nešvaru,

který dovoluje, aby v sekcích dekorativního

umní vystavovali prmyslníci pod svými
jmény díla, o nichž jest dobe známo, že

nejsou jich autory. „Úelem salon," píše

p. Jourdain, „není jen podporovati produkci

umlc vynikajících, proslulých a všeobecn
obdivovaných, ale také vrhnouti svtlo na

úsilí zaáteník, kteí potebují tím více po-

vzbuzení a podpory, ím mén jest osobnost

jich známa obecenstvu. Pokud se týe deko-

rativných umní, zvlášt zajímavý jest pípad
tch umlc, kteí jako skutení dlníci jsou

odvislí od „pána", ponvadž tato tída ne-

odváží se bouiti se proti nespravedlnosti,

jíž trpí, z bázn, aby neztratila svoji denní

mzdu. Nápravu tohoto bídného stavu žádá

p. Jourdain, jednak od výstavních jury, jednak

od krit k. Jury má žádati od patentovaných

továrníku, kteí vystupují obyejn jako ma-
líi, sochai, ryjci nebo architekti, alespo
jména jich spolupracovník, bez nichž by se

nedostali do salonu. Kritikové mají si pak

uložiti písným pravidlem, aby ignorovali všecka

díla nepodepsaná, alespo v katalogu, uml-
cem nebo emeslníkem, který je provedl.

— V Londýn v Dowdeswrll galleries

v Bond Streetu vystavil Byam Schaw ticet

malých kabinetních obraz, v nichž illustruje

knihu kazatele lehkým, hravým, asto humo-
ristickým tónem v scénách hrajících nkdy
v kostýmu stedovké Itálie, jindy v kostýmu
puritánském nebo dnešním. Mnoho svžesti,

které jinak nebývá práv asto v obrazech

jeho, jest v této sérii.

GALERIE MODERNÍHO UMNÍ VE VÍDNI

umístna bude provisorn v pízemku Belve-

deru, na jehož úprav se horen pracuje, by

galerie otevena byla ješt do prosince t. r. a

tak umožnila vystavení ady znamenitých dl,

mezi nimiž nachází se Klingeruv „Kristus na

Olympu" a „Soud Pariduv", dále Bocklinova

„Idylla na moi", Segantiniho „Zlé matky", a jež

tvoí již nyní krásný základ galerie. O galerii

vídeské zaalo se jednati pozdji než o galerii

eské, ale jak se zdá, nebudeme moci o naší na

dlouho ješt zaznamenat víc než — že máme
kuratorium.

NOVÝ ZPSOB AQUATINTY, PVODNÍHO
LEPTLI atd. Každý, kdo se uil krásnému, ale

pro pílišnou citlivost obtížnému pochodu mdi-
rytiny nebo ocelorytiny, leptu nebo aquatinty, ví

dobe, jaké obtíže psobí tvoeni umlcovu che-

mické procedury, na nichž píliš asto zdar ta-

kové práce záleží
;
jet chemická procedura umlci

vtšinou cizí a teprve dlouhou praxí nabude

oko smyslu pro pravý postup leptání.

Druhá stejn velká obtíž záleží v tom, že

kresba, již umlec na mdné ploše odškrábá-

ním leptací vrstvy provádí, objeví se jako

negativní obraz, totiž stíny a temné partie

obrazu jsou místa bez vrstvy, takže pro-

svítá istám a tato místa se jeví svtle
;
na-

proti tomu pak svtlé partie obrazu jsou úpln
pokryty vrstvou a na plotn se jeví ern.
Jak ohtížno je zaáteníku správné posouzení

tchto tón, ví každý, kdo se touto technikou

zabýval.

Projdme si postup práce pi leptání

:

Zcela hladká deska mdná, na níž není kaz,

pokryje se leptací vrstvou, složenou z vo-

sku a z barevných látek
;
pak kreslí se jehlou,

totiž odškrábe se podklad v jemných nebo sil-

njších arách, takže m je pístupna na tchto

místech kyselin, která má obraz vyleptati.

K leptání užívá se nejastji kyseliny dusiné,

jež se vodou pimen zedi
;
práv tento po-

chod je pro mdirytce nejobtížnjší. Je teba

bohatých zkušeností, aby poznal, které partie

jsou už dosti vyleptány, aby je ihned roztokem
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asfaltu nebo kalafuny ped dalším leptáním za-

chránil, a aby na další, nedostaten leptané,

ješt kyselinu psobiti nechal.

Hlavní píinou toho, že mnozí vynikající

umlci po nkolika nesmlých pokusech o p-
vodní rytinu a lept toho zanechávají, bývá po-

chopitelná netrplivost a nedostatek vytrvalosti,

kterýchžto vlastností je svrchovan potebí, ma-

jí-li se pemoci nemalé obtíže této techniky.

Vycházeje z tchto pedpoklad, podnikl jsem

adu pokus, a nalezl jsem konen zpsob
úpravy ploten, jehož výhodu jist každý zasv-
cenec pozná.

Je to, ekl bych, postup heliogravury bez po-

užití fotografie.

Umlec nakreslí obraz na tenkou, hladkou, na

jedné stran stejnomrn mdle leptanou skle-

nnou desku nejjemnjšího zrna. Tento výkres

slouží nyní za diapositiv podobn jako pi helio-

gravue, totiž kopíruje se na pigmentový papír,

jenž byl v roztoku dvojchromanu draselnatého

(K,Q,G
7 ) sensibilísován, a penese se na m-

dnou plotnu, pokrytou jemným, hustým a roz-

hátým práškem asfaltovým nebo kalafunovým.

Toto penesení se provede jako pi fotogravue

rzn silným roztokem chloridu železitého a

celý obraz se najednou úpln vyleptá.
Výhody leží na snad : I když umlec sám

tímto zpsobem si desku nezhotoví, ponvadž
leptání samo bude moci pece jen zkušený helio-

graveur s uritým zdarem provádt, bude míti

pece tu výhodu, že nakreslí obraz positivn.

Podloží si sklennou desku bílým papírem, vc
bez obtíží nakreslí, mže snadno korrigovati a

vyhne se obtížím nkolikerého leptání a obta-

hování. To, že leptání samo provede heliogra-

veur, není pi množství výborných umleckých
ústav, které se heliogravurou zabývají, nikterak

obtížno.

Ostatn ten, kdo má dosti energie a vytrva-

losti, aby si osvojil také proceduru kopírování,

penášení pigmentovým papírem a heliogravu-

rové leptání, tomu doporuuji výbornou knihu

„Das Pigmentverfahren und die Heliogravure",

ausfhrliches Handbuch der Photographie IV.

Band vom Hofrath Dr. J. M. Eder. Verlag W.
Knapp Halle a. d. Saale. Tato kniha mu zname-

nit poslouží.

Pi provádní obrazu na sklenné desce je

dležito dbátitoho, by materiál, kterým se obraz

kreslí, ml jen ist erné tóny. Nesmí tedy

být použito rznobarevného materiálu sou-

asn (jako rudky a erné kídy a pod.), po-

nvadž rzná psobnost materiálu na citlivý

pigmentový papír dává rozdílné nuance, jichž

psobivost se pedem dá tžko posoudit.

Po zkouškách, jež jsem provedl, mohu dopo-

ruit! tento materiál

:

Pro perokresby (pouze árkované): istý erný

inkoust nebo ernou tuš.

Pro polotónové obrazy: tuha, nejjemnjší uhel,

nejjemnjší mkkou ernou kídu.

Pro polotónové obrazy, jichž kontura a stíny

atd. jsou árkováním sesíleny: tuhu a árky

mkkou tužkou.

Pi zrnitjším skle musí být uhel nebo tužka

pimen tvrdší, aby se zabránilo rozdrobení

ar. —
Každý z tchto materiál jest adou pokus

vyzkoušen a otisk desky tímto zpsobem zhoto-

vené má zcela zvláštní ráz a podává obraz tak,

že i struktura rzn použitého materiálu pi-

chází do nejmenších nuancí k platnosti.

ALBERT.

OBÁLKU VII. RONÍKU „VOLNÝCH SMR"
nakreslil Max Švabinský.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor JAN KOTRA. — Knihtiskárna Dr. ED. GRÉGR a SYN.

Reprodukce fotocinkografie »UNIE-VILÍM« v Praze.
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5VATOVACLAV^KA^
,r\je

^cdl jsem dole na schodech, vedoucích na kostelní kr, a sotva že jsem dýchal.

•^Pivenými mížovými dvemi vidl jsem dobe po chrám, v levo k stíbrnému
náhrobku svatojanskému a pes pi chrámu k sakristii na druhé stran. Již

bylo dávno po odpoledním požehnání, svatovítský chrám prázdný. Jen u hrobu
svátého Jana kleela ješt zbožná má matka, pohížena v modlitb, a od svato^

václavské kaple picházel starý kostelník, vykonávaje poslední svou obchzku.
Sel na ti kroky kolem mne, zaboil ku východu pod královským oratoriem, za^

harašil klíem, otoil zámkem a cvaknul ješt na zkoušku klikou. Pak šel dále

a ted vstala také má matka, požehnala se a kráela vedle kostelníka. Náhrobek
mn oba zakryl, slyšel jsem jen dunící kroky jejich, jednotlivé zvuky rozmluvy,
pak se objevili na druhé stran u sakristie. Kostelník bouchnul tu dvemi, zas

hrašil zámek, cvakla klika a ted šli k pravému východu. Ješt zaznlo as dvoje
zapadnutí železa a já byl v kostele sám a zaven. Podivný cit mnou zachvl, pes
záda mn pebhl horký proud — ale pocit ten nebyl nepíjemný.
Honem jsem vyskoil, vyndal kapesní šátek a pivázal jím co možná pevn

mížové ty dvée, které se takto zavíraly jen na kliku. Pak jsem rychle kráel po
schodech vzhru na první odstavec kru, pitlail se zde ke zdi a usedl zase na
stupínek. Uinil jsem obé z opatrnosti. Byl jsem pevn pesvden, že dvée
chrámové se otevrou ješt jednou a jimi že dlouhými skoky vebhnou kostelní

psi, urení za noní stráž. Nikdy jsme my ministranti nespatili sice kostelních

tch ps, ani zaštknout jsme je nikde neslyšeli, ale vyprávli jsme si, že jsou ti,

velcí, straka, zlí, vypadající zrovna tak, jako ten hafan krále Václava, nama/
lovaný na obraze za hlavním oltáem. Neštkají prý nikdy, což je známkou nej^

vtší psí zloby.

Vdl jsem, že velcí psi umjí i kliky odvírat, a proto jsem dolejší dvée pi-
pevnil šátkem. Soudil jsem, nahoru na kruchtu pak že za mnou nemohou. Ráno
ale, až je kostelník zase odvede, že sejdu beze všeho nebezpeí opt dol. Ano,
jednalo se o penocování v svatovítském chrám. O tajné, to se rozumí. Ale
o velice dležité. Vdli jsme my hošíci na urito, že den co den a vždy zrovna
o plnoci slouží svátý Václav ve své kapli svátou mši. Abych se piznal, byl

jsem zvst o tom mezi svými soudruhy rozšíil vlastn sám. Ml jsem ji ale
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z dobrého, zcela spolehlivého pramene. Kostelník Havel — íkali mu Havel
Krocan, pro neobyejné dlouhý a skvostný jeho nos — vyprávl o tom doma
u rodi mých, a když vyprávl, stíhal tak podivn oima stranou po mn, a já

uhodl ihned, že nechce, abych o té tajnosti zvdl také já. Sdlil jsem ji nejlepším
svým dvma kamaradm a usnesli jsme se, že se na tu plnoní mši podíváme
— svátý Václav byl náš ideál. Já co hlavní zasvcenec ml jsem ovšem pednost
a dnes jsem tedy první z trojice sedl na spodním kru, zaven a oddlen od ce-*

lého svta.
Doma, to jsem vdl, dnes mne pohešovat nebudou. Dovedl jsem s onou

prolhaností, která tak mnohého devítiletého, nadaného hocha krášlí, matce nalhat,

že sob staromstská teta naše peje, abych k ní na veer pišel. Rozumlo se

samo sebou, že zstanu tam pes noc, ráno ale že se dostavím urit zas na ro-'

ráty, k ministrantské své povinnosti. Prozradím-li se pozdji, co na tom, vždy
mohu vyprávt, jak svátý Václav slouží mši ! Podobalo se mn, že budu pak
skoro tak vzácnou osobou, jako stará Wimrová, matka hradanského truhláe
Wimra, která vidla v as cholery jednou na vlastní oi, jak kapucínská panenka
Maria, odná zlatým svým talárem, kráela v noci po Loretánském námstí a kro-

pila domy svcenou vedou. Lidé tenkráte se tšili, že úmoru pozbudou; když
ale cholera práv v tch domech pak ádila ješt krutji než dív, pipadli leprv na
pravý výklad, že totiž panenka Maria sama si v sousedství vykropovaía ty, kteí
mli vejít k ní do nebeského království.

Každý snad se nalézal již, alespo na okamžik, ve prázdném chrám sám a ví,

jak mocn ty rozlehlé, tiché prostory psobí na cit. U dítte, obrazotvorností
rozehátého, oekávajícího vcí naprosto neobyejných, je dojem ovšem nesmírn
stupován. ekal jsem chvíli — bila tvrt — byla pl a zvuk hodin zapadal do
chrámu jakoby do tn — ale nikde u dveí ani nejmenšího ruchu. Neuznali snad
práv dnes potebu stežit chrám ? i pouštli psy teprv za tmy ?

Zvedl jsem se ze stupínku a pomalu jsem se narovnal. Nejbližším velkým
oknem vnikalo již jen mdle a šee denní svtlo. Byl již pozdní listopad, po
svaté Katein, a den krátký. Zvení zalehnul ke mn málo kdy njaký zvuk,
ale každý zalehal hlasn. K veeru je v konin té až smutn ticho. Nkdy zalehnul
tžký krok jednotlivcv. Po pestávce jsem slyšel krok víc a kolemjdoucí dva
mužští hovoili hrubými hlasy. Pak se ozval temný rachot v dáli. Tžký njaký
povoz projíždl as prjezdem hradním. Rachot se stal jasnjší, patrn byl povoz
vyjel již sem na prostranství. Ale stále to harašilo silnji a blíž, kopyta cvakala,

tžké etzy zvonily, velká kola se drkotala, patrn to jede vojenský vz kolem
do svatojirských kasáren. Hlomoz byl tak silný, že se až kostelní okno lehýnce
rozdrnelo a nkde na vyšší krucht vrabci nepokojn zapípli. Hluboce jsem sob
pi tom zapípnutí oddechnul; vdomí, že tu nkde jsou pece se mnou živí tvo--

rové, svlažilo mysl,
Ostatn nemohu íci, že bych byl v chrámové té samot cítil tesknotu, strach.

Také pro? Byl jsem sob sice vdom neobyejnosti svého podniku, ale žádné
chyby. Žádné vdomí híchu neskliovalo a netisklo duši mou, naopak, cíti! jsem
se nadšeným, povznešeným. Náboženské nadšení jakoby ze mne uinilo zvláštního,

vznešeného tvora, nikdy ped tím — a piznám se : nikdy také již potom necítil

jsem se tak dokonalým, tak všeobecné závisti hodným. Byl bych se klanl snad
sám sob, kdyby dít bylo té hloupé samolibosti mocno, jaké bývá dorostlý

lovk. Jinde a jindy bych se byl bál teba strašidel — ale zde v kostele nemla
strašidla pece pražádné moci! A duchové pochovaných zde svátých? Ml jsem
dnes zde co init jen se svátým Václavem a ten pece mohl mít jen upímnou
radost ze mne, že se tolikerého odvažuju, jen abych ho vidl v sláv jeho a jak

slouží pánu bohu. Bude4i chtít, jak ochotn budu mu ministrovat, jak pozorn
penášet kovanou mešní knihu se strany na stranu a jakž si dám požer, abych
zvonkem nezacinknul ani jedenkráte více než je potebí ! A také emeny u po^
sitývku dole chci tahat a zpívat, zpívat tak vysoko a krásn, že se svátý Václav
až rozpláe, ob ruce mn na hlavu položí a ekne :

„Hodné dít !“

Hlun bijící pátá hodina mne vyrušila z dumání mého. Vyal jsem ted ze
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školské své torby, na emeni pes rameno pevšené, citaci svou knihu, rozložil

ji na zábradlí a jal si isti. Mladé oi dovedly toho vzdor znanému šeru pece
ješt. Ale každý, sebe slabší zvuk venku mne vyrušoval a po každé jsem ustal

ve tení, až bylo venku již zas mrtvé ticho. Ted náhle se blížily spšné, mladé
krky. Zrovna ped oknem se zastavily. Mžikem mne projelo radostné pesvd
en\ že jsou to oba pátelé moji. Zvláštní hvízdnutí, to naše oblíbené, ozvalo se
venku. Chvl jsem se radostí, že pátelé stále na mne myslejí, že pece sem ješt
odbhli — snad budou, chudáci, pak doma ješt za to biti ! Zárove chvl jsem se
i pýchou, že mne ted as obdivují, že by tak rádi byli as na mém míst, teba jen
hodinku, — celou noc nebudou moci spát ti hoši! A jak rád bych já je pustil na
tu hodinku k sob!
Ted zahouknul Fricek — byl to ševcv Fricek, jak pak bych ho nepoznal! Ml

jsem ho tak rád, Fricka, a dnes ml chudák po celý den samé neštstí. Hned ráno
pi první mši vylil vodu panu farái na boty — Fricek se kouká poád po ko^
stele místo po knzi — a odpldne ho pistih’ pan uitel, jak se Fricek hubikoval
s editelovic Anynkou a dával jí psaníko — my ji mli rádi všichni ti, Anynku,
a ona nás taky všechny ti. — A ted zavejsknul Kubíek — Kubíek, ichuchu !

Jak rád bych byl také zavejsknul, nebo hvízdnul, nebo aspo hlasitjším slovem
se jim ozval, ale — byl jsem v kostele. — Hoši hovoili hlasit, abych je slyšel,

nkdy vykikli, rozuml jsem ale jen jednotlivým tm vykiknutým slovm.
„Jsi tam ?“ — „Juchu! jsi tam?" — „Nemáš strach?" — Jsem! Nemám! Když
picházel nkdo, vždy kousek odbhli, pak hned zas pišli. Bylo mn, jako bych
skrz zed vidl každé hnutí jejich a na tvái cítil jsem stálý rozložený smích. —
Ted to kleplo do okna — až jsem se leknul! — patrn hodili kamínkem. A zas!

V tom zahuel blízko na prostranství silný, mužský hlas — slyšel jsem, jak muž
láteí a jak pátelé moji utíkají. — Již se nevrátili. — — Ba již ne — marné
ekání. —
Poprvé mnou ted zachvl pocit jakés tesknoty. Vstril jsem knihu do torby,

pešel k druhému zábradlí a zadíval se dol do chrámu. Podobalo se mn, že

vypadá vše nyní smutnji než díve, smutnji samo o sob, bez ohledu na temno.
Pedmty jsem rozeznával velmi dobe, byl bych je rozeznal pi tm mnohem
hustší, byly mn známy. Ale na sloupech a na oltáích jako by viselo pašijní

modré plátno v dlouhánských pruzích, zahalujíc vše v barvu i bezbarvitost jedinou.

Nahnul jsem hlavu pes zábradlí. Tam v právo se záilo vné svtlíko zrovna
pod královským oratoriem. Drží je tam kamenný haví v ruce, známá, ve vzduchu
visící a barvami dle života natená karyatyda. Svtélko záilo tak tichounce jako

nejtižší hvzdika na nebi, ani nezakmitalo. Vidl jsem podlahu dole pod svtlem
v urité kostky oddlenou, kostelní lavice naproti v temnohndém lesku a na
nejbližším oltái skvl se slab zlatý pruh na rouše njakého devného, vykrá^
šleného svátého. Nemohl jsem sob živou mocí vzpomenout, jak as ten svátý

vypadá za svtla denního. Zrak se kmitnul zase zpt na karyatydu. Tvá hav
ova byla zdola osvtlena, buclaté formy její vypadaly jako nepovedená, špinavá
ervená koule; vyboulených oí havíových, jichž jsme se ve dne až báli, jsem
nevidl. Trochu dále šeil se náhrobek svatojanský, na nmž jsem, mimo svtlejší

barvu, nemohl rozeznat pranieho. A zase se dotknul zrak havíe a tu se mn
pojednou zdálo, že drží tu hlavu njak schváln tak nazad, jako pi potmšilém
smíchu, a že ta ervenost je také jen z toho smíchu, z utajovaného. Snad že

oima mžourá stranou po mn a smje se mn. V tom mne opanoval strach.

Zavel jsem oi a jal se modlit. Pak mn ale hned zas bylo volnji, vstal jsem
a pohlédl na havíe srdnat. Svtélko záilo klidn dál. S vže bouchala hodina
sedmá.
Avšak nyní se dostavil jiný pocit nepíjemný. Zachvl jsem se zimou Venku

vládl suchý mráz, zde uvnit v chrám bylo ovšem chladno a šatu na tle, a
jsem byl dobe odn, jsem pece neml nadbytného. K tomu se náhle poal ozývat

hlad. Obvyklá doba veee již byla minula a já naprosto byl jsem zapomnl
opatit se ku své výprav ním. Brzy jsem byl odhodlán hladu se hrdinn pro^

tivit, ano vidl jsem v postní svém rozhodn dstojnou pípravu ke kynoucí
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plnoní blaženosti. Avšak vkrádaj ící se do tla zima nedala se zapudit pouhou
vlí, bylo mn pohybu teba, abych se ponkud zahál. Kráel jsem po kúru
sem a tam, pak jsem došel až za nižší varhany, za nimiž vedly schody ke krucht
vyšší a hlavní Úpln obeznámen s místnostmi jal jsem se vystupovat po schodech
vzhru. První schod prasknul a ve mn se zatajil dech. Pece jsem stoupal dál,

pomalu a opatrn, jako jsme zde opatrn stoupávali vzhru o svátcích, aby nás

kalkant neslyšel a nezahnal zas dol díve, než jsme mohli nahoe vystoupit nkam
za muzikanty.
Byl jsem na hlavní krucht. Pomalu jsem kladl krok za krokem, až jsem se

octnul v popedí. Zde, kam jsme se odvažovali vždy jen s ostychem a dlívali

vždy v jakéms poetickém rozechvní, jsem ted dlel jednou sám a sám, nestežen
a nepozorován nikým. Tam nahoe jsou, po obou stranách varhan, stupovitá
sedátka upravena, která se vrší nad sebou jako lavice antického cirku. Na nej'

spodnjší stupe jsem usedl, zrovna vedle tympánú. — Kdo mn mohl ted bránit

abych si sám zahrál s tmi tympány, které mly pro nás tolik imponujícího pm
vabu? Dotknul jsem se vedlejšího na povrchu, zcela lehýnce, jako bych ani pelu

s nho setíti nechtl - pak jsem se ho dotknul prstem zas a ponkud silnji —
slyšel jsem ted to dotknutí druhé, a byl zvuk skoro až k nepoznání, a nechal

hry být. Bylo mn, jako bych se byl dopustil híšného vyzývání.

Pede mnou se ernaly na stojanech a na vyvýšeném zábradlí velké žaltáe.

Také tch jsem se mohl nyní dotknout, mohl jsem zkusit, zdali bych nkterý
z nich uzdvihl, a ve dne bych byl pokušení as neodolal. Ty obrovité žaltáe byly
pro nás vždy tak tajuplný. Kování jejich bylo mosazné, tžké; desky polámány;
pergamenové listy, které se pomocí devných roubík obracely, na rozích do
špíny ohmatány; a na listech tch se skvly zlaté a barevné iniciálky, erné, staro'

bylé písmo a na širokých ádcích erné i ervené noty, tak velké, že jsme vidli
jich tvar oste i s nejvyššího stupínku. Takový žaltá musil být ohromn tžký,
nebo suchý zámecký tenorista jím nemohl ani pohnout — my hoši tím dlom
hým tenoristou opovrhovali — a když ml být nkterý z nich pendán, musil to

uinit vždy tlustý, ervený basista, a také ten pi tom hekal. Toho basistu jsme
milovali, jeho hluboký bas námi zachvíval, jakoby tlem naším šel celý proud
hudby, a když bylo procesí, drželi jsme se vždy tsn vedle nho. — Zrovna
tadyhle pede mnou stával basista vždy o velké, a s ním zpívali z jednoho listu

ješt jiní dva basisté, ale již ne tak výdatní. O krok dál v levo stáli dva tenO'
risté — co pak je do tenoru! Ale jednoho z nich, toho menšího, jsme sob pece
vážili. Tloukl také tympány a když bral paliky do rukou a vedle nho pan
kupec Rojko, domácí pán od „kamenného ptáka", nasazoval pozoun, nastával
pro nás okamžik nejvelebnjší. A ješt dál v levo stáli hoši zpváci a mezi nimi
všemohoucí regenschori. Slyším napomínací jeho slova ped poátkem mše, šm
stní rozdávaných not, huení zvon venku — ted zacinká zvonek u sakristie,

varhany spustí preludium, že se hlubokými, táhlými tóny celý chrám otásá, re'

genschori natahuje krk smrem k hlavnímu oltái, náhle ted švihne napaženou
taktovkou a rázem zavlní se hudba plná, krásná, velebné Kyrie nese se ku klem
bám. — Slyšel jsem zpváky, hudbu, celou mši jsem prosnil v duchu až do ne'
šeného „Dona nobis pacem" — ješt nikdy nebyla a nemohla být provedena mše
tak krásná, jaká tu vynoila se v duši mé, bas znl v netušené lahod, každý
okamžik zajásal do plného proudu tympán a pozoun. Nevím, jak dlouho trvala

ta mše v duši mé, zdálo se mn, že nkolikkrát mezi tím, co se vznášely kom
zelné zvuky její, s vže sem zapadaly zvuky bijících hodin. Náhle mne zas projel
silný mráz a mimovoln jsem povstal.

Ve výši celé hlavní lod jakoby se byla vznášela lehýnká stíbrná záe. et'
nými okny vnikalo svtlo hvzdnaté noci, snad i svit luny. Vystoupil jsem na
stupátko k zábradlí a pohlédl do chrámu dol. Oddychoval jsem hluboce a zcela

zvláštní vzduch, skládající se z vn i plísn, jaký nalézá se v každém chrám,
naploval mi plíce. Pode mnou blal se mramor velkého mausolea, naproti
u hlavního oltáe záilo druhé vné svtlo a po zlatých stnách oltáních jakoby
nkdy pelétal drobný ržový kmit. — Byl jsem ješt v nábožném rozechvní.
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Jaká jen bude asi ta Svatováclavská mše! Na vži venku as zvony k ní nezahuí,
bylo by to slyšet do svta a nebylo by více té bájuplné utajenosti. Ale snad za'

cinkne jasný zvonek u sakristie, varhany se rozzvuí, a náhle, ozáen kouzeln
pidušeným svtlem, pjde prvod kolem hlavního oltáe a pravou lodí pomalu
ke kapli svatováclavské. — Prvod bude nejspíš v tom poádku, v jakém bývá
po odpoledním nedlním požehnání; jiného poádku jsem sob nedovedl ani

myslit.

Naped na ervených bidlech lesklé kovové lucerny — nejspíš že je ponesou
andlé, kdo pak jiný! Pak — kdo ale pak místo zpvák? Pravd se nejvíce po'
dobalo, že pjdou po dvou as ty postavy, jichž kamenná, barevn natená poprsí
nalézají se nahoe v triforiu : eští králové, královny z rodu lucemburského, arci'

biskupové, kanovníci, stavitelé chrámu. Nynjší kanovníci zajisté nepjdou, nejsou
toho hodni, zvlášt ne ten kanovník Pšina! Ten nejvíc urážel cit mj. Jednou,
když jsem pi požehnání nesl tžkou kovovou lucernu a trochu na kivo ji držel,

dal mn pohlavek. A kdys jindy, když mne zvoník pustil na zvonici, abych po'
nejprv sám k požehnání zazvonil zvonem Josefem, a já tam byl nahoe sám a

sám a pánem tch zajímavých kovových velikán, a po uinné práci, pln nej'

poetitjšího rozechvní, jsem zas sestoupil, stál kanovník Pšina u vže dole

a práv se tázal zvoníka: „Který pak osel to tam byl? vždy šturmoval!"
Vidl jsem všecky ty staré pány, s tma kamennýma oima, v duchu, jak za'

hajují prvod, však ku podivu ! trup a nohy jsem si pimyslit nedovedl, nesla se

jen ta poprsí, ale pohybovala se pece tak, jakoby kráela. — Pak pjdou snad
ti arcibiskupové, kteí leží vzadu v Kinské kapli, a za nimi stíbrní andlé sva'

tého Jana a za tmi s krucifixem na ruce sám stíbrný svátý Jan. — Za ním
kosti svátého Zikmunda, jen nkolik kostí na erveném polštái, ale polštá také

jakoby kráel. Pak všelijací rytíi v brnní, po nich králové a vojvodové ze všech
zdejších mausoleí, nkteí odni skvostn splývajícím rouchem z rudého, jiní,

mezi nimi Tií z Podbrad, z mramoru bílého. — A pak, nesa stíbrnou rouškou
zastený kalich, sám svátý Václav. Vysoká, mladistv mohutná postava. Na hlav
místo kvadrátku prostou kovovou pílbu; ale drátná košile, chránící tlo, je za'

kryta ornátem z leskle bílého hedvábu. Kaštanové vlasy vlní se v bohatých ka'
deích, tvá jeví vznešenou pívtivost a klid. Podivno, dovedl jsem sob zcela

urit myslit tvar jeho oblieje, to velké, modré oko, zdravím kvetoucí líc, mkce
se vlnící vous, ale pece jakoby obliej nebyl z masa a krve, nýbrž z klidn zá'

ícího svtla. -

Mezi tím, co jsem sob pedstavoval prvod píští, ml jsem oí zaveny. Ticho,

umdlenost a rozesnlá fantasie psobily — ovanul mne spánek a nohy pode
mnou klesly. Rychle jsem se zas narovnal a zrak pelítl chrámovou prostoru.
Klidno a mrtvo jako dív, ale ted pojednou poalo to mrtvo psobit zcela jinak

na mne. Cítil jsem zárove, že umdlenost má je již tžká, zimou mne tuhlo tlo,
a ze všeho toho padnul na mne pojednou strach, neuritý, tím lámavjší. Nevdl
jsem, eho se bojím, ale bál jsem se a slabá dtská mysl nemla náhle žádné
opory.

Sklesl jsem na stupátko a dal se do bolestného pláe. Slzy tekly, prsa se sví'

rala, hlasité škytání dralo se mn z úst a marn jsem je pemáhal. Chvilkami
propuklo škytání tím silnji, rozlehlo se boln kostelním klidem a nenadálým
zvukem tím zvýšil se ješt strach mj. Jen kdybych nebyl tak sám a sám v tom
obrovitém chrám! — Jen kdybych nebyl v nm alespo zaven!
Zas jsem hlasit zasténal, hlasitji snad než dív a v tom — jakoby v odpo'

vd — zaznlo nade mnou ptaí zapípnutí. Vždy jsem tu nebyl sám, vrabíci
tu penocovali se mnou! — A vždy jsem dobe znal útulek jejich — mezi trámy
zrovna nahoe pod sedadlovými stupni! Mli tam asyl svj chrámový, bezpený
i ped rozpustilými nápady nás hoch. Rukou mohl každý z nás sáhnout tam po
nich do trám, ale neuinili jsme toho nikdy.
Rychle jsem se rozhodnul. S utajeným dechem kráel jsem pomalu po stup'

nich vzhru. — Již jsem byl u trámu — opatrn jsem si ješt jednou oddych’,
vztáhnul jsem ruku — a již jsem držel vrabce v hrsti. Uleknutý pták zaal pro'
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nikav pískat, štípal mne siln do prstu, ale nepustil jsem ho. Cítil jsem pod
prsty, jak mu malé teplé srdce živ bije — a ted se mne spadl veškerý strach.

Necítil jsem se více osamlý, ano, vdomí, že jsem i tvorem silnjším, nadchnulo
mne takka mžikem novou odvahou.
Vrabce, umínil jsem si, podržím dále v hrsti. Nebudu se pak více bát a také

neusnu. Vždy beztoho není do plnoci už ani snad tak daleko. Dám pozor, abych
hodin zas nepeslechl. A natáhnu se zde pes dva stupn, ruku s vrabcem pilo^
žím k prsoum a obliejem se obrátím k oknu kaple svatováclavské, abych ihned
vidl, když zazáí uvnit svtlo ku zázrané mši.

Umístil jsem se a zadíval tam do okna. Bylo temn šeré. — Nevím, jak dlouho
jsem se díval, ale ponenáhlu mnilo se temné šero v okn ve svtlejší, objevila

se tam barva modrá, vždy jasnjší a istjší, až mne bylo, jako bych se díval do
nejmodejšího nebe. V tom zaaly s vže hodiny bít a rána padala za ranou, bez
potu, do nekonena. — —
Nesmírná bolest mne náhle probudila, bolest pocházejíci z mrazu. Celé tlo

jakoby bylo zpolámáno a petlueno Oi jakoby hledly do velké, krvav roz--

žhavené pece. A do uší jakoby zaléhal pískot a kvikot zrovna pekelný.
Znenáhla jsem se vzpamatoval. Ležel jsem na tch dvou stupních, ruku drže

piloženu k prsoum — ale ruka byla otevena a prázdna. Naproti mn bylo okno
svatováclavské kaple ozáeno vnitními svtly Positivek huel a nábožný, mn
dobe známý zpv rorátní se vznášel.

Je to snad mše svatováclavská? —
Váhav jsem vstal a sestupoval tiše k oknu tomu, vycházejícímu na kruchtu

spodní. Bázliv jsem sklem pohlídnul dol.
U oltáe sloužil mši pan fará. Ministroval mu jeden z kostelník a práv zvonil

k pozdvihování.
Oko mžikem a ve strachu sklouzlo na známé místo v lavicích. Tam kleela
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jako jindy má matka se sklonnou hlavou a bila se v prsa. A vedle ní kleela —
staromstská teta.

A te zdvihla matka zas hlavu a já vidl, jak jí po tvái kane slza za slzou.

Byl jsem si již vdom všeho. Cítil jsem se k smrti zahanben — zoufale ne^
šasten — hlava se mn náhle rozbolela a toila se jako v divokém víru. Bolest
pro matku, kteráž mne asi co ztraceného oplakávala a jížto jsem nejspíše ne-

smírného zármutku spsobil, svírala mi srdce a keovit dusila dech. Chtl jsem
honem dol, honem pedstoupit ped matku — ale nohy náhle bezvládn sklesly,

hlava sklouzla po zdi a ležel jsem na podlaze. Nesmírné štstí as, že skoro sou^
asn se dostavil plá. S poátku slzy pálily jako ohe, pak mn ulevovaly. —
Ješt bylo tma a s nebe padal drobný, studený déš, když lidé vycházeli z ro^

rát. Pokoený, sklamaný náboženský hrdina stál ped kostelními dvemi, nikdo
si ho však nevšímal. Také on sob nevšímal nikoho, ale když konen stará

matka vedle tety vycházela, cítila najednou na vráskovité ruce své dva žhoucí rty.
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KRÁSNÁ VASILISA.

\/ jednom království žil jednou jeden kupec. Dvanáct let

* žil s manželkou a ml s ní jenom jednu dceru, krás-

nou Vasilisu. Když matka umela, bylo dvátku osm let.

Umírajíc, kupcová zavolala k sob dcerku, vzala z pod po-
krývky panenku, dala ji Vasilise a ekla :

„Poslyš, Vasilisuško ! Pamatuj si a vypl má slova. Umí-
rám a s mateským požehnáním zanechávám ti tadyhle tu

panenku; mj ji vždycky u sebe a nikomu ji neukazuj; a

kdykoliv budeš v njakém hoi, dej se jí najíst a zeptej

se jí o radu. Ona se nají a poví ti, jak bys si pomohla
v neštstí."

Na to matka políbila dcerku a umela.
Po smrti ženin kupec si poplakal, jak se patilo, a pak

zaal mysliti na to, jak by se znovu oženil. Byl dobrý lo-
vk: o nevsty by nouze nebylo, ale nade všechny se mu
zamlouvala jedna vdovika. Byla už letitá a mla své dv
dcery, skoro stejn staré s Vasilisou — byla tedy i hospo-
dyn i matka zkušená. Kupec si tedy tu vdovu vzal, ale

zklamal se : nenašel v ní dobrou matku pro svou Vasilisu.

Vasilisa byla první krasavicí v celé vsi; macecha i sestry

jí závidly její krásu, týraly ji všemožnými pracemi, aby od
práce zhubla a od vtru i slunce zernala; bylo to ukrutné !

Vasilisa snášela všechno bez reptání a den ode dne stávala

se hezí a tlustší, zatím co macecha se svými dcerkami hu-
benla a ošklivla zlostí, pes to, že stále sedly se založe-

nýma rukama, jako velké dámy.
Cím to bylo ?

Vasilise pomáhala její panenka. Bez ní, kde by si bylo
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dve vdlo rady se vší tou prací! Za to Vasilisa nejednou sama nejedla, ale

panence nechala nejchutnjší kousky; a veer, když všichni si ulehli, zave se vko^
mrce, kde bydlela, a astuje ji, íkajíc pi tom:

Na, panenko, vem si, jez,

moje dnešní hoe véz :

„Žiji v dom svého otce, nemám žádné radosti; zlá macecha honím od božího
rána, nau ty m, co mám dlat a jak mám žít?"

Panenka se nají a potom jí dává rady a tší ji v hoi a na druhý den sama
za Vasilisu všechny práce vykoná; ta si jen odpoívá pkn v chládku a trhá
kvtinky, a už má i záhony vyplety, i kapustu zalitou, i vodu nanošenou i v peci

podpáleno. Panenka ukáže také Vasilise bylinku, která pomáhá proti opálení.

Dobe se jí vedlo s panenkou.
Prošlo nkolik let. Vasilisa vyrostla a stala se z ní nevsta. Všichni ženichové

ve mst ucházejí se o Vasilisu, na macešiny dcerky nikdo se ani nepodívá. Ma^
cecha vzteká se h než díve a všem ženichm odpovídá

: „Nevdám mladší ped
staršími," a vyprovázejíc ženichy, schlazuje si na Vasilise žáhu bitím.

Jednou musil kupec odejeti z domu na dlouhý as za svými obchodními zále-

žitostmi. Macecha pesthovala se do jiného domu, a vedle toho domu byl dí-
mající les a v tom lese na pasece stála chaloupka a v té chaloupce žila baba^jaga:
ta nikoho k sob nepouštla a jedla lidi jako kuata.
Když se kupcová pesthovala do nového domu, posílala v jednom kuse nená'

vidnou Vasilisu pro nco do lesa, ale ta se vracela vždycky živa a zdráva. Pa^
nenka jí ukazovala cestu a nepipouštla ji k chaloupce babykagy. Pišel podzim.

Macecha rozdala všem tem dvatm veerní práci
:

jedné pikázala dlali
krajky, druhé plésti punochy a Vasilise píští, a všem urila kolik. Pohasila ohn
po celém dom a nechala jen jednu svíku tam, kde pracovala dvata a sama
si lehla spát. Dvata pracovala. A hle, svíka zaala adit. Jedna z dvat vzala

štipec, aby utela knot, a místo toho, z matina návodu, jako náhodou shasila

svíku.
„Co ted budeme dlat?" pravila dvata, „ohn není v celém dom, a naše práce

nedodlaná. Bude teba dobhnout pro ohe k bab jaze."

„Mn svítí špendlíky," ekla ta, co dlala krajky, „já nepjdu."
„Ani já nepjdu, mn svítí dráty," ekla ta, co pletla punochu.
„Ty musíš jít pro ohe," daly se ob do kiku; „marš, k bab^jaze!" a vystru

ily Vasilisu ze svtnice.
Vasilisa šla do své komrky, pedložila panence pipravenou veei a ekla:

Na, panenko, vem si jez,

moje dnešní hoe véz:

„Posílají m pro ohe k bab^jaze, baba-Jaga m sní!"

Panenka se najedla, a oi jí zasvítily jako dv svíky.
„Neboj se, Vasilisuško !" ekla, „jdi, kam t posílají, jenom m mj stále u sebe.

Se mnou se ti nic u baby^jagy nestane."

Vasilisa se sebrala, dala si svou panenku do kapsy, pokižovala se a šla do
dímajícího lesa.

Jde a tese se. Pojednou jede mimo ni jezdec. Sám bílý, odn bíle, k pod
ním bílý, i postroj na koni bílý — venku svítalo. Jde dále, a zas jede druhý jezdec:

sám ervený, odn erven, i na erveném koni — vycházelo slunce.

Vasilisa šla celou noc a celý den, až na druhý veer vyšla na palouek, kde
stála chaloupka baby^jagy; plot kolem chalupy z lidských kostí, na plotu trí

lidské lebky s oima; místo veejí u vrat — lidské nohy, místo zápor — lidské

ruce, místo zámku — ústa s ostrými zuby.
Vasilisa zkamenla hrzou a stanula jako sloup.

Pojednou jede opt jezdec: sám erný, odn celý ern a na erném koni; po^
pojel k vratm baby-jagy a zmizel, jako by se do zem propadl — nastala noc.

Ale tma netrvala dlouho: všem lebkám na plotu zazáily oi, a na celém pa^

louku bylo jasno, jako o polednách. Vasilisa tásla se strachem, ale nevdouc
kam utéci, zstala stát.

48





Brzy bylo slyšctí v lese strašný hluk1

; stromy praskaly, suché listí šustilo, z lesa

vyjela baba^jaga: v hmoždíi jede, palicí pohání, pometlem stopu zametá. Popojela
ke vratm, zastavila se, a ichajíc kolem do kola, kikla

: „uchy, uchy, lovinu!
Kdo zde?"

Vasilisa popošla se strachem k bab a nízko se uklánjíc, ekla:
„To jsem já, babiko! Macešiny dcery poslaly m k tob pro ohe."
„Dobe," ekla baba^jaga, „já je znám. Osta tu naped a hezky popracuj, a pak

ti dám ohn; a jestli ne, pak t sním!"
A pak se obrátila ke vratm a vzkikla

:

Hej, zápory mé silné, otevete se,

široká má vrata, rozevete se!

Vrata se otevela, a baba-jaga s hvizdem vjela do vnit, za ní šla Vasilisa, a pak
se zas všecko zavelo.

Baba^jaga vešla do svtnice, roztáhla se a povídá Vasilise:
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„Podej mi sem, co tam je na peci. Chce se mi jíst."

Vasilisa zažehla lou o ty lebky, jež byly na plot, a poala vytahovat a podávat
bab-jaze jídla z peci; bylo tu uvaeno pro deset osob. A ze sklepa pinesla
kvasu, medu, piva a vína. Všecko sndla, všecko vypila staena. Vasilise zstavila

jenom kapku ši, krajíek chleba a kousek podsvinete.
Ukládala se baba^jaga k spaní a povídá:
„Až já zítra vyjedu, hle, a je dvr vyištn, chalupa umetena, obd upeen,

prádlo pichystáno, a pak jdi na sýpku, vezmi tam tvrtinku pšenice a peber z ní

jáhly. A je všecko hotovo, než se vrátím, sic t sním!"
Po tomto pikázání dala se baba^jaga do chrápání; a Vasilisa postavila, co baba

nedojedla, ped panenku, zaplakala a pravila :

Na, panenko, vem si, jez,

moje dnešní hoe vz:

„Tžkou mi dala baba-Jaga práci a hrozí mi, že m sní, jestli všechno ne-

splním. Pomoz mi!"
Panenka odpovdla

:

„Neboj se, krásná Vasiliso! najez se, pomodli se a jdi spát! Ráno je moudejší
veera !“

Ráno raníko Vasilisa se probudila, a baba^jaga už byla vzhru, vyhlédla oknem:
lebkám oi pohasínají; tu mihl se bílý jezdec — docela se rozbesklo. Baba-Jaga
vyšla na dvr, hvízdla, ped ní objevil se hmoždí s palicí a pometlem. Mihl se

ervený jezdec — vyšlo slunce.

Baba-Jaga vsedla do hmoždíe a vyjela ze dvora, palicí pohání a pometlem stopu
zametá.

Vasilisa zstala sama, prohlédla si dm baby-jagy, podivila se hojnosti všeho
a zastavila se zamyšlena, do které práce se dáti nejdíve?
Dívá se, a všecka práce už je hotova; panenka vybírá z pšenice poslední zrnka

jáhel.

„Ach, ty vysvoboditelko moje," ekla Vasilisa panence, „tys m zachránila od
neštstí."

„Tob zbylo jen uvait obd," ekla panenka, vlézajíc Vasilise do kapsy, „va
ho s Bohem a pak si odpoi!"
K veeru Vasilisa prostela na stl a eká babu^jagu.
Zaalo se smrákati — mihl se vraty erný jezdec, a zcela se setmlo; jenom oi

lebek svítily.

Zapraskaly stromy, zašustlo listí, jede baba^jaga.

Vasilisa ji uvítala.

„Je všechno hotovo ?“ ptá se jaga.

„Podívej se sama, babiko !" povídá Vasilisa.

Baba-Jaga všecko si prohlédla a zamrzela se, že nemá na se zlobit a ekla:
„no dobe!" Na to kikla:

Vrní moji sluhové,

pátelští druhové,
smelte mou pšenici!

Objevily se ti páry rukou, uchvátily pšenici a vynesly ji ven.

Baba^jaga se najedla, zas se položila k spaní. Dív ale poruila Vasilise:

„Zítra udlej totéž co dnes a mimo to ze sýpky vezmi mici máku a zrnko
po

v
zrnku ji peber od hlíny. Nkdo ze zlosti mi do máku namíchal hlíny."

ekla to staena, obrátila se ke zdi a dala se do chrápání. Vasilisa jala se zas

krmit svou panenku. Ta se najedla a ekla jako vera: „Pomodli se k Bohu
a polož se spát. Ráno je veera moudejší, všechno bude hotovo, Vasilisuško !"

Ráno zas baba^jaga odjela v hmoždíi ze dvora, a Vasilisa s panenkou hned
zas všechnu práci vykonaly. Starucha se vrátila, všechno si prohlédla a vzkikla:

Vrní moji sluhové,

pátelští druhové,
vytlate z máku olej!
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Objevily se ti páry rukou, chytily mák a odnesly pry.
Baba-Jaga sedla si k obdu. Ona jí, a Vasilisa stojí mlky.
„Co ty nic se mnou nemluvíš?" ekla baba-Jaga, „stojíš jak nmá!"
„Neodvažovala jsem se," ekla Vasilisa, „ale jestli dovolíš, chtla bych se t na

všelicos zeptat."

„Ptej se, ale vz, že ne každá otázka vede k dobru, chceš^li moc vdt, budeš
brzo stará!"

„Chtla bych se t, babiko, zeptat jen na to, co jsem vidla: když jsem šla

sem, pedehnalm jezdec na bílém koni, sám bílý a v bílém šat — kdo to je?"

„To je den mj jasný," odpovdla baba^jaga.

„Pak m dohnal druhý jezdec, na erveném koni, sám ervený a v erveném
šat. Kdo je to?"

„To je mé slunéko ervené!" odpovdla baba^jaga.

„A co znamená erný jezdec, jenž m dohnal u samých tvých vrat, babiko?"
„To je noc moje temná — všichni moji sluhové vrní."
Vasilisa vzpomnla si na ti páry rukou a mlela.
„Pro se už nic neptáš?" vyzvídala baba^jaga.

„Mám už dost toho. Sama’s ty, babiko, ekla, že, kdo chce mnoho vdt, bude
brzo starý."

„Dobe," ekla baba^jaga, „žes se ptala jen na to, cos vidla venku a ne ve
dvoe. Nemám ráda, aby mi smetí vynášeli ze dvora, a píliš zvdavé jím. A te
zas já se t zeptám: jak to dláš, že máš hotové práce, které ti uložím?"
„Mn pomáhá požehnání matino," odpovdla Vasilisa.

„Tak, tedy tak! Pry ode mne, požehnaná dcerko! Nepotebuji požehnaných."
Vytáhla Vasiíisu ze svtnice a vystrila ji za vrata, sala s plotu jednu lebku

s hoícíma oima, nastrila ji na kl a dala ji Vasilise, kouc: „Tady máš ohe
pro macešiny dcerky, vezmi si ho

;
vždyt t sem proto poslaly."

Vasilisa se pustila úprkem dom pi svtle lebky, která shasla, jak nastalo

jitro, a konen na druhý veer se dostala dom.
Picházejíc k domovu, chtla lebku zahoditi

;
ted už jist doma — myslí si

nepotebují ohn.
Ale v tom slyší hluchý hlas z lebky : „Neodhazuj m, nes m k maceše."
Pohlédla na dm macechy, a nevidouc v žádném okn svtélka, rozhodla se

jiti tam s lebkou.
Poprvé ji uvítaly vlídn a vyprávly, že od té doby, co odešla, nebylo v dom

ohn. Samy nemohly nijak rozsvítit, a jakmile pinesly ohe od soused, shasínal,

jakmile s ním vešly do svtnice.

„Snad tvj ohe bude trvalejší," ekla macecha.
Vnesly lebku do svtnice a oi z lebky tak se dívají na macechu a její dcerky,

že až je pálí. Chtí se schovati, ale a se vrtnou kamkoliv, oi za nimi slídí, k ránu
je sežehly na uhel, jen Vasilisy ušetily.

Ráno zahrabala Vasilisa lebku do zem, zavela dm na zámek, šla do msta
a poprosila jednu osamlou staenku o útulek. Žije u ní a eká na otce.

Jednou povídá staence:
„Nudno mi tu sedt bez práce, jdi, kup mi nejlepší len a budu aspo písti."

Staenka koupila dobrý len, Vasilisa sedla si k práci, a práce jen jen letí, a píze
její je hladká a tenká jako vlásek.

Nakupilo se mnoho píze. Už je as tkát, ale nenajdou takové brdo, aby se

hodilo k Vasilisin pízi! Nikdo se nechce k té práci odhodlat. Vasilisa prosí

o radu svou panenku. A ta povídá :

„Pines mi staré njaké brdo, starý lunek a koskou hívu, já ti všechno
poídím."

Vasilisa obstarala všechno, eho bylo teba, lehla si spát a panenka za noc
postavila znamenitý stav.

Ku konci zimy bylo i plátno utkáno a bylo tak tenké, že se dalo navlékat do
jehly místo nití.

Na jae plátno vyblili, a Vasilisa povídá staen:
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„Prodej, babiko, to plátno a peníze si nech."

Staena pohlédla na to zboží a vzdychla

:

„Ne, dátko, takové plátno nikdo nebude nositi krom cara. Donesu je ke
dvpru."

Šla staena k carskému paláci a chodí sem tam kolem oken. Car ji spatil, ptá

se: „Co ty, staenko, chceš ?“

„Vaše carské Velienstvo," odpovídá staena, „pinesla jsem divukrásné zboží;

nikomu, krom tebe, ho nechci ukázat."

Car poruil vpustit staenu k sob a jak spatil plátno užasl.

„Co chceš za n?" ptal se car.

„Nemá ceny, care-batuško," odpovdla staena „já ti je darem pinesla."
Podkoval car a s dary staenu propustil.

Zaali z toho plátna carovi šiti košile. Nastíhali na n, ale nemohli najiti šva^

dleny, která by je dovedla šiti. Dlouho hledali
;
konen car pozval staenu

a povídá jí

:

„Dovedlas upísti a utkati takové plátno, doved z nho i košile ušiti."

„Já nepedla ani netkala, gosudare, to plátno, to je práce dvete, které jsem
pijala k sob."
„Tak a je tedy ona ušije."

Vrátila se staena a o všem vypravovala Vasilise.

„Já to vdla," povídá Vasilisa, „že ta práce mých rukou nemine."
Zavela se do své svtnice a dala se do práce. Pracovala bez oddechu, a brzy

byl tucet košil hotov.
Staena zanesla k caru košile, a Vasilisa umyla se, uesala, oblékla a sedla si

pod oknem.
Sedí, sedí a eká, co bude.
Vidí: na dvr k staen jde carský sluha; vešel do svtnice a povídá: „Car^

gosudar chce vidt umlkyni, která pracovala ty košile a chce ji ze svých carských
rukou obdaiti".

Šla Vasilisa a objevila se ped carskýma oima.
Jak car spatil krásnou Vasilisu, hned se do ní celý zamiloval.
„Ne," povídá, „krasavice moje! Nerozlouím já se s tebou! Ty budeš mojí

ženou."
Tu vzal car Vasilisu za bílé ruce, posadil ji vedle sebe a pak i svatbu vystrojili.

Brzo vrátil se i otec Vasilisy, zaradoval se z jejího osudu a zstal u dcery.

Vasilisa vzala staenku k sob a panenku nosila v kapse stále až do smrti.
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\/ mst Káí panoval král Supra táp. Tam jednou chtli tyi zlodji vy*
* krásti jakéhosi boháe

; ale v prlomu, jejž uinili do zdi, byli dopadeni
od královských strážc. Zlodji byli uvržení v pouta a vc oznámena králi

;
a král

naídil katanm, aby všecky tyi vyvedli z msta a odpravili naražením na kl:
nebo

zlé písným trestem stíhati

a ochraovat dobrý lid,

to posvátným jest úkolem,
když král chce pravým králem být.

Podle králova rozkazu ti zlodji již byli nabodáni na koly. A tu pomyslil si

tvrtý

:

Muž moudrý hledí vyváznout,
i když mu smrt již hledí v líc:

když zdaí se, je zachránn,
a ne li, zeme jen, nic víc!
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A potom

:

Když zhoubný neduh trápí té

moc králova když tebe drtí,

jen prostedek-li nalezneš,

lze vyklouznout i z jícnu smrti.

«

I ekl zlodj : „Hej, katanové, již ti zlodje jste odpravili podle králova rozkazu.

Než i mne zabijete, promluvte díve s králem: nebo já umím velmi vzácnou
vc. Zemrudi, umní toto zanikne; a tedy král si je díve osvojí, než m dá

odpravit: tak aspo moje umní zstane svtu zachránno."
Ale katanové mu odpovdli: „Jakže, ty niemný zlodji! Jsi již na poprat

visti, chceš snad ješt dále žiti? Jaké umní znáš? i kterak od tebe, bídáka, král

njaké umní si má osvojit?"

Tu zvolal zlodj: „O, katanové, co pravíte! na králi se chcete prohešiti? Mádi
král toto veliké umní dovésti, musí si je osvojiti. A mimo to král, oznámítedi
mu vše, i odmnu vám dá !"

Katanové tedy šli, aby se zachovali králi, a oznámili vše podle slov zlodjových.
Král pak pln zvdavosti dal si zlodje pedvésti a ptal se ho

:

„Jaké umní to znáš, zlodji?"
„Milosti, umím pstovati zlato," ekl zlodj.
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Král se ptal, jak se to dlá. A tu mu zlodj vykládal : „Milosti, udlají se ze

zlata semínka zvící zrnka hoiného a zasejí se do zem. Za msíc vzejdou
rostlinky podobné hoici a kvetou : a ty kvty jsou práv zlato. Ze semene váhy
jednoho zrna urodí se padesateronásobn zlata. Uvidíš, pane, na vlastní oi."
„A je to pravda, zlodji?" ptá se král.

Ale zlodj odpovdl: „Milosti, kdož by sml ped tebou lháti? A nevyplnili
se v as moje e, konec msíce bude i mým koncem: vždy i potom bude, Milosti,

v tvé moci potrestati m, že jsem se opovážil tebe oklamati."

A král ekl: „Dobe, sej zlato!"

Tu zlodj dal si vydati zlato, udlal zrnka zvící semene hoiného, a u místa,

kde král se bavíval se svými ženami, kam tžko kdo se mohl dostati, upravil

pdu. Potom ekl: „Pda i setí je pipraveno; te a zane nkdo síti!"

„Pro ty neseješ?" ptal se ho král.

„Milosti," vece zlodj, „zlato síti já sám nemohu. Což pak bych se, znaje takové
umní, tak bídn svtem plahoil? Ale zlodj síti nesmí. A seje nkdo, jenž

nikdy nieho neukradl."
Tu ekl král: „Já odcizil jsem jednou peníze, jež poslal otec mj slavné pamti

potulným pvcm."
„A tedy seji ministi," dí zlodj.
Ale ministi pravili: „My jsme pod králem, kterak my bychom byli prosti

krádeže !“

„Tedy a seje nejvyšší sudí," vece zlodj.
Nejvyšší sudí zase se vymlouval, že jako pachole bral matce koláe.
Tu zvolal zlodj: „Vy tedy všichni jste zlodji! pro já jediný mám býti od"

praven ?“

A jak tuto e zlodjovu slyšeli, všichni dvoané se dali do smíchu; i král,

jehož hnv byl pekonán vtipností zlodjovou, usmál se a pravil: „Nebudeš od"
praven, zlodji. — Hle, rádcové, tento muž jest niemný zlodj, ale moudrý
a vtipný. Necha zstane tedy pi mn: ve vhodných chvílích m bude obveselovati

a baviti."

A tak zlodje podržel si král ve svém okolí. O tom pak jest tato sloka:

A bídným tvorem zlodj byl,

pec tak mu prospl vtipný šprým,
že pouta smrti rozlomil
a stal se milcem královým.

i

i

i
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BAA A ŠIARKAN.

ol jeden baa; a ked bol baom, musel bývat aj vysoko na horách
na salaši. Ked odvaril sýr i žinicu do komory odpratal a zamkol,
pepustil tak niekedy kolibu dajednomu z oviarov varovat', a sám
si ešte zašiel za ovcami zapískat si na píšalke, podívat sa okolo po
holách a dolách, i po tom širokom belastom nebi.

Raz — bolo to tak v jaseni, ked idú hadi do zeme spát —
zastál si milý baa jedla, podoprel sa na vatrál, a zahladel sa

ped seba, dolu do hustej hory. Tu div dobré že nepodlomily
sa mu kolená! Sila hadov hrnula sa zo všetkých strá a pri--

liezali všetci ku zápole, milému baovi zrovna ped oi. Ked
k zápole doliezli, vzal každý had na jazyk akúsi zelinku, o tam
rastla, dotknul sa zelinkou skaly, — a tá otvorila sa mu sama

od seba. Hadi, jeden po druhom, mizli v tej skále, len akoby boli pepadali sa.

Baa hutal hutal, oby to bolo, až i sám rozhútal sa na vola. Pikázal psu
Dunajovi, aby ovce zavracal, a sám pod k zápole: „Musím ja“, reie si, vyzkusit,
o to za zelinka a kde to tí hadovia lezú“. Zelinka bola ako zelinka — neznal
jaká; ked ju ale otrhnul a dotknul sa ou skaly, skala otvorila sa i jemu. Vošiel
dnu — a tu jaskya priestranná, jejž steny len tak ligotaly sa od zlata a striebra,

ako oby to bolo hviezdami posiato. Na prosted jaskyni stál zlatý stol, na stole

ležaí pokrútený velikánsky starý had
;

ostatní hadovia takže ležali okolo stolu a

po jaskyni. Spali už všetci, ani nehnuli sa, ked baa vnišiel.
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Baovi páila sa jaskya, nuž poobzeral si ju zo všetkých strá. Potom ale po^
myslel si aj na ovce a na salaš. „Eh," reie, videi som, o som chcel, idem na^
zpak". Bolo mu lahko riec „idem"; ale ako von? Zápola zavela sa i za ním,
jako i za hadmi, a on vru nevedel, o robit, aby otvorila sa mu. Milý vtáik
v klepci probúval i tak i tak, ale skala bola neústupná.
„Nuž ože? Ke nemóžem von, budem i ja spa!" rozmyslel sa konene, ukrú-

til sa do širice, ktorú na šastie sebou vzal, lahol si a usnul. — Nezdálo sa mu,
žeby dlho bol spal, ked ho tu akýsi šust a šumot prebudií. Strhol sa, ký ert
mu to po kolíbe šustí; bo nazdal sa, že si spí v kolibe na salaši. Ale ked oi
petel, zasvitlo mu, kde je. Zaligotaly sa mu steny jaskyne a na prostriedku zlatý

stol. Starý had ležal ešte vždy na om pokrútený, ale ostatní hadi dvíhali hlavy,
lízali zlatý stol, a tu i tu zasypeli

:
„i už as?" Starý had ten poúva jich sypenie,

až i sám zdvihne pomaly hlavu a povie: „Už as"!
Ako to vypoviedal, natiahol sa od hlavy do chvostu jako prut, zliezol zo stolu

na zem a poberal sa von. Všetci hadi lezli za ním. Baa tiež roztiahnul sa ako
bol dlhý, stail si pár razí ešte aj zívnut, a tak pobral sa za hadmt, mysliac sebe:
„Kadial oni pojdu, pójdem i ja". Lahko riec „pojdem i ja," — len ako? Starý
had dotknul sa skaly, tá otvorila sa a hadi vylezli von. Za posledním chcel aj baa,
ale zápola zavalila sa ped ním, len mu tak v oách mrklo. A starý had zvonku
hvízdajúcim hlasom zasyal: „Eh, lovieku, musíš osta tu!"

„Eh, oby som tu robil?" ozve sa baa. „Gazdovstvo tu nemáte, robotu mi
nedáte a spa navky nebudem. Puste ma von, mám ovce na salaši a doma zlú

ženu; bude ma hreši, kebych v as nepihnal."
„Ty skorej odtial nevyndeš, dokial nesložíš trojnásobná písahu, že nebudeš

vra
v
ve, kde si bol a jak si sa dostal k nám," zahvizdol had.o mal baa robi, vdane založil sa jim do tetice, nie že nepovie, len aby ho

pustili von.
„Ak nebudeš písahu drža, vru že povodí sa ti zle, nedobe!" zahrozil sa had

baovi, ked ho von vypúšal.
Ale tu ešte len vtedy, ked na biely svt vystúpil, zaala sa pod baom kolená

podlamovat. Prelakol sa toho, o tu videi. Ved ti tu, na míesto jaseni, už rozvité

buky a strán okopnelé zelenajú sa jarou pašou

!

„Bda mne!" zalomil rukama, „ja lovieik sprostáik, o som to urobil! ved
som ja zimu pespal vo skále! Jaj, ovce moje, kde vás najdem. Jajže žena moja, o
tá na to povie; tá ma tu umuí!"
Tak bedákajúc, pobral sa v tú stranu, kde jeho koliba stála. Prí kolibe zazel

ženu, že tam vola upratuje. Bojac sa, že hned’ nanosí sa mu do vlasov, schoval sa

za košiar. Ako tam upí, vidí ti raz, že tu od volakialsi prikvitnul akýsi pkný
lovk a dopytoval sa jej, kde má muža. Baova pustila sa do pláu a rozprávala

tomu pánovi, že jej muž ešte hen v jaseni odišieí za ovciami a viac nevrátil sa.

Pes Dunaj že ovce podveer priviedol, ale o baovi niet viac ani chýru ani slychu.

„Iste toho vlci zožrali, alebo bosorky na kusy po hoe rozvláily," nariekala baová.
„Ej, nepla, žena moja," ozval sa na to baa zpoza košiara, „ved som ti ja tu!

Nezožrali ma vlci, ani ma bosorky po hoe nerozvláily, len som sa bol tu hla

pod lesice uložil, zaspal som, a pespal som zimu v košiaru."

Ej, ale si to milý baa zle poradil! Ako baová šlová jeho zaula, nahala pla
by plaom a pustila sa nemilobohu do hrešenia, až hora ozývala sa

:
„Bodaj ti

sto hromovitých bohov do duše udelo, ty pochábeí, ty pluhák! Si ty statoný
chlap! Aký si ty baa? Poruí ovce do vole Božej a sám íahne pod košiar a spí

ako had v zim ! i to kto slýchal ?"

Baa si pomyslel v sebe: „Tá to už len uhádla!" ale mlal jako pe, lebo pravdu
povieda nesmel. Ten pkný lovk poviedal jeho žene, aby len utišila sa, že to

nebude tak, ako muž povieda, že ten musel kdesi inde zimovat; ale že jím to

ešte na dobré vypáli ked len muž pravdu povie, kde bol. Hia, ale baová zaala
rozhadzova sa ešte len teraz, aby muž dúškom vyjavil, kad túlal sa, kde u ka--

dejakých zimoval. Kto vie, oby z toho bolo porobilo sa, keby ten pkný pán
nebol baovej vola do hrsti šuchnul a nahovoril ju, aby už len ticho bola a šla
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radšej domov do de-

diny, že je už aj tak

nepotebná na salaši,

ked je sám baa tu a

zariadi si všetko.

Ked baová odišla,

vzal pkný pán na se-

ba svoju opravdová
podobu a tu videi

baa ped sebou er-
nokažníka z hór.

Poznal ho hned, pre-

to že ernokažník
má v ele tretie oko.
ernokažník je lo-
vek velmo mocný,
sám premení sa na
akúkolvek podobu,
a ktoby chcel zpro-

tivit' sa mu, toho
urobí hned tebas i

baranom lebo capom.
Nie div, že prelakol

sa i baa náramné,
mal ped ním ešte

váší strach jako ped
ženou.
A ernokažník

vzal si naozaj bau na
mušku, a len aby
hned a naraz vravel,

kde bol, o videi.

Baa zanemel, zarazil

sa; mohol ho kesat
ako devo, nebol by
údom pohol, bál sa

starého hada, bál sa

ešte viac zrušit pí-
sahu : nuž mlal. Ked
ale ernokažník po
druhý — po tetí raz
— a už hrozným hla-

som pýtal sa, kde bol

a o videi, ba ked po-
stava ernokažníko-
va rástla ped ním
ako zo zeme, tu za-

pomnl baa na hada
i na písahu. Piznal
sa, kde bol, jako do-
stal sa do skaly a o
tam zkusil.

„No dobré," riekol

ernokažník, „tedy

pod so mnou; uká-
žeš mi tú skálu i tú

zelinku." — Baa mu-
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sel stúpa. Ke pišli pod zápolu, odtrhnul baa zelinku, položil na skálu, a skala

otvorila sa. ernokažník ale nešiel dnu, ani bau nepustil
;
len vytiahol akúsi knihu

a zaal z nej ítat, — a ítal len a ítal. Baa triasol sa na celom tele ako prut.

Zrazu zatriasla sa zem; zo skaly ozývalo sa sýanie, hvízdanie a von vyliezol

ukrutný šíarkan, na ktorého bol premenil sa starý had. Z tlamy mu šlahal pla/

me, hlava bola hrozitánská, chvostom al na právo i na lávo a ktorý strom za/

šiahol ten perazil.

„Hod mu tuto ohlávku na hrdlo!" kázal ernokažník, podávajúc baovi akési

opraty, pri tom ale oi z knihy nespúšal. Baa vzal ohlávku, ale bál sa o len
pristúpi k šiarkanu. Imá ked mu to ernokažník po druhé i po tretie rozkázal
vol nevol poslúchnul.

Jaj ale, bda baovi! Ako mu už ohlávku na šiju (na krk) hodit’ chcel, šiarkan
zvrtol sa len raz a baa ani nezbadal sa, ako sedel na šiarkanovi na chrbáte, a ten
zdvihol sa s ním ponad hory, ponad doly. V tom okamžení urobila sa íra tma,
len plame, o šiarkanovi z tlamy a z oú vyšlahoval, svietil jim na cestu. Zem
otriasala sa, kamenie sypalo sa z vrchov dolu. Strašné šibal šiarkan chvostom na
všetky boky, ktorý buok, ktorú jedlinu zasiahol, zlomil ako prútik, a vody tolko
hralo z nho na zem, že tiekla po stráach vrchov dolu ako Váh. Strach na da
takého len pomyslie. Baa nebol už ani živý ani mrtvý

;
len troška mailo sa mu,

že je ešte pri svete.

Pomálu, pozvolna utichoval predsa hnv šiarkanov, neoháal viac chvostom,
pestal vodu púša, z tlamy nešlahal mu ohe. Baovi hned odlahlo na srdci,

vydýchol si, a akal už len na to, kedy zapone šiarkan spúša sa dolu. Ale šiar/

kanovi na tom dost nebolo ; zaumienil si ešte len teraz milého lovieika ztrestat.

Pomály, pomálunky zdvíhal sa s ním od zeme do hora, vždy vyššie a vyššie,

až zdály sa baovi vysokánské vrchy a hole kremá jako mravenie kopky; a ešte

vyššie vyzdvihoval sa šiarkan, až baa nevidel ni viac len slnce, hviezdy a mraky.
Tu zastal s nim šiarkan v povtí viset.

„Jaj Bože, ože si ponem, tu visím v povtí
;
ak skoím dolu, nezostanú zo

ma ani franforce (praporce), a do neba
v
vyletie nemóžem!" bedákal baa a plakal

ako deko. — Šiarkan ani neuchnul. „Šiarkane, velkomožný pane šiarkane, smi/
lujte sa!" prosil sa, žeby kame bol pohnul sa na jeho prosby% „Oj zleteže,

zlete dolu, prisám Bohu, vás do svojej smrti nepohnevám." — Šiarkan iba o
fual a frkal, ale nereknul ani be ani ce, ani nehnul sa.

Tu zrazu donáša sa k ušiam baovým hlas škovránka. Zaradoval sa baa
A milý škovránok priletoval k nmu vždy bližšie a bližšie; ked už nad ním za

/

tepotal krýdelencami, prosil sa mu baa: „Škovránku, vtáku Bohu milý, prosím
ta, dole že ty k Otc nebeskému, a vypovedz mu moju biedu. Povedz mu, že

ho^pozdravujem na stokrát, že volám o Božiu pomoc!"
Škovránok zaletel k Otc nebeskému, a rozpoviedal tam, jako volá baa o Božie

smilovanie. I smiloval sa Otec nebeský nad ubohým baom, napísal osi zlatým
písmom na blánku bezového listu, dal lístok škovránkovi do zobáku a pri/

kázal mu, aby ho zpustil šiarkanovi na hlavu.

Letel škovránok povtrnými výšavami a zletel nad šiarkanovu hlavu, pustil na
u bezový, zlatým písmom popísaný lístok. V tom okamžení zpustil sa šiarkan

s baom potichúky na zem.
Ked opamátal sa baa, videi, že stojí pri svojej kolíbe na salaši, videi, že Dunaj

— ako oby ni nebolo stalo sa — zavracia ovce dnu do košiara k dojeniu; —
videi na vbe zvonec — rozprávce koniec!

60



RÝBRCOUL,

yla jedna maminka, mla dv dti, chlapce a holiku.
Bydlili v horách v devném baráku z erných prken.
V prosted bylo z hlíny dlouhé ohništ, na nm na
konci hrnec a v prosted ohníek, nad ohnm bidla

a na nich narovnaná polínka. Do polou jizby byly
pryny na spaní a na nich nastláno slámy, na druhé
stran okénko a poliky na hliáky. Pístnek byl
prázný, nebylo tam co dát, ani mléka, ani slaniny,

ani vajec. Tatínek jim v lét umel, padl na nj
poražený smrk, pinesli ho dom, ml rozmáknutou
hlavu, nebylo poznat ani kdo to je. Maminka na^

sbírala na zimu chrastí, prodala co mla, ale zima byla zlá, chalupa celá zavátá až

do jara, k nikomu nebylo možná dojít, a nikdo k nim také ani nezašel, a nebylo
málem ani brambor, neku chleba. Maminka sotva chodila, všechny šaty na
sebe nabrala co jí zbyly, hlavu zavázala a pece se tásla, až jednou v noci roz^

hazovala rukama, volala tatínka, a když dti k ní vlezly na prynu, daly na ni

houni, ptaly se kam mají jít, donést mléko, zásobu brambor, smutn se usmála,
ekla: „Ach moji drazí, leda by nám jich Rýbrcoul donesl!" Potom chtla jen
pít, mla velikou žíze a na konec k ránu usnula.

Milý Jan vylezl ze slámy, nasadil si beranici pes uši, obul tžké, záplatované
botky, Andla zatím nanesla tísek, rozhrabala uhlíky pes noc popelem zakryté,

naložila tenké louky, dýchala až plamen zaplápolal. Potom se starala, kde by se

co dalo mamince navait. Ale Jan sedl na lavici, cosi zamýšlel. Bylo mu už
osm let, hory znal na dv hodiny kolem po tm, už od pti let s tatínkem chodil

až na druhou stranu, pes hbet, v let, vdl o každé strži, o všech snhových
polích, a všecky skratky znal, kudy se dá ze znamenané pšiny krateji pejít kleí
nebo štrkem. Tak si vzpomnl na starého koínkáe, co k nim chodíval každé
léto, bral od maminky plícník, arniku, a jak se ty byliny všechny jmenují,
v mst prodávat. Ten na nic jiného nemyslil, jen jak se dostat Rýbrcoulovi do za^

hrádky. V let ji poznat možná není, ale v zim, když je všechno pod snhem,
kdesi tam za vlí jamou má být, tam ji dobe poznat možná, kolem samý led a

sníh a tam jen hoí žluté máky, ervené lilie, tmavomodrý gencian a bílé protže
z horkého písku a ze suché skály, jako v nejparnjším let. A kdo by tam, pa^
neku, došel, všecko by od Rýbrcoula dostat mohl, jen že se tam pro sníh prý
dostat možná není. Ale milý Jan si pomyslil, však cestu znám dobe, k staré

pile je tvrt hodiny, potom nahoru na Mlaka pl a skalami pl vzhru až ke ko^
minu, a za komínem to jde dol štrkem rovnou k vlí jám. Za pl druhé ho^
diny v lét tam možná dojít se zavenýma oima — jen komín je zlý a pak ta

strž na právo, je tam hluboký sráz, a nad ním píkré kamenné desky, a klee je

tam málo, co by se lovk zadržel Tak si pipoítal hodinu na sníh a na závje,
a šel do komory vyhledat si svoje železa na led a svou dlouhou hl. Ale milá
Andla, jak vidla, že se strojí, s nákem hned za ním, že ona pjde také, pkn
pana Rýbrcoula poprosí protože Jan je hned zlý, mohl by se na nho dozlobit.

Milý Jan nechtl, ale když velice plakala, slíbil ji vzít sebou. Byl skoro rád, že ne^
pjde sám, vzpomínal, jak je asi pusto nahoe v horách, v zim. Zatím se uva^
ila polévka ze zbylých brambor a z esneku, donesli mamince, pravili jí, že

pjdou na díví, báli se íci, kam chtí jít, a maminka sot^a že je slyšela ; celá

byla ržová v oblieji, a oi jen jí záily; jenže vstát nemohla, ale tak se zdála
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divn veselá. Jan nabral brambor a soli do rance na záda, piložili na ohe a šli.

Ale sotva došli k pile, milý Jan vidl, že špatn poítal. Chodil s tatínkem jen pes
letní sníh, co zbyl ve žlabech a ve stinných úvalech, ale te celá cesta vysoko a

vysoko zavátá, znaky ani nevidt, a všady nové vršky a nová údolí ve snhu;
jak vyšli z pily a dali se skalisky, do klee, zdálo se mu, že je tam místo známé
stezky šírá nesmírná planina, tak to svítí a žehne do oí až to v oích píchá. Táhl
malou Andlu za sebou, pivázal si ji provazem, hledal holí v tlusté snhové ke
a drápal se poád vzhru na právo, jak se mu zdálo podle hebenu. Tak šli oba
malí poutníci, zapadávali do závjí, píchali se o chumáky zasypané klee, drápali

se ze dv hodiny tžce vzhru, než došli na Mlaka. Tam mla být hluboká kot'
lina, kolem ní strmé skalní strže a v nich na jednom míst rozsedlina, kudy se

leze nahoru. Ale místo kotliny jedna rovina, místo strží pahrbky jakési, zasy-
pané nedotknutým snhem a vzadu nesmírné holé stny se zubatými hebeny,
Andlu bolely už nožiky, dala se do pláe, a Jan také už byl rád, že mohl za-

stavit. Posadil Andlu do prohlubinky mezi dvma pahorky, zarazil ped nimi
svou hl do snhu a šel hledat pramen, vdl, že tu má téci široký potok. Ale
kdež byl potok, hluboko a hluboko zavátý, po pramenu ani stopy, ubohý Jan po-
znal, že je zle, vody není. Došel smutný k Andle, dal jí studených brambor, sole-

ných, a bál se, až zane plakat žízní. Sám by už byl velice pil, snhu se bál, vdl
jak pálí v ústech, jak je po nm žíze ješt strašnjší. A když si trochu odpo-
inuli, šli hledat dál cestu. Hledali, hledali, ale najít možná není. Všude jen bílý

skvlý sníh, pahrbky a zas rovina, a dole hluboko lesy jako erné cáry a zasn-
žená vesnika, ale nahoe nikde ani ptáka a žíze stále strašnjší. Už se nic ne-
ohlíželi, lízali a ssáli sníh, až jim pysky pukaly a chlupaté rukavice se celé pro-
máely. Jan nechával Andlu po zadu, vylézal na pahrbky, zapadal do jam, ale pe-
chodu nenašel. A kdež teprv skalami nahoru lézt, a komínem! Hrza ho obešla,

jak jen na to pomyslil, vidl, že nebude jinak možná, než jen po stopách jít

nazpátek. Byl už velice unavený, Andlu sotva že na provaze za sebou vlekl,

nožky jí sklouzaly a polo už spala skehlá mrazem. Tak ho najednou pepadla
tesknota z té samoty tam nahoe, cítil jak pituhuje, jak se mní poasí, byl

by plakal žalostí, že zahrádky nenašel, a v té úzkosti volal jeivým, táhlým hlasem:
„Rýbrcoule, Rýbrcoule"

!

Slyšel, jak se hlas rozléhá po snhu, jak se ozvna dusí mezi zasnženým
skalami, a pak znovu volal: „Rýbrcoule ! Rýbrcoule !" Nikdo neodpovídal, ale naje-

dnou jako když ho chytne kdosi za rameno a otoí jím. Z rokle pod nimi to za-

víilo a zasvištlo, chumáe poprašku zavíily jako bílý sloup a vichr strašliv

zadunl po prázdné rovné pláni. Dti se pitiskly k sob a hrzou sedly do snhu.
Jan tžce rozvíral snhem rozpálená a lepkavá ústa, díval se vydšen do chu-
melenice ped sebou, a najednou se mu zdá, že vidí pramen, ano istý stíbrný
pramen prýská velikým obloukem z travnatého skaliska a padá na vyhátý suchý
písek, a kolem nho kvetou chumáky ržových alpských rží, bramboíky jako

fialové kapky po dvou, po tech sedí s prostenými listy mezi kaménky, rudé
roztepené karafiáty voní mezi kleí, ano, to je Rýbrcoulova zahrádka. A jak

se mu to zdálo, ze všech sil vykikl zas: „Rýbrcoule! Rýbrcoule!" Ale už se pi-
hnal chumel, snhový vichr zavyl a zatoil jimi jako tískou, smýkl jimi po
pláni vichicí už rozryté v závje, a tu zahlédli najednou hrozný erný vous, roz-

cuchané vlasy obrovské hlavy, která se zdvihla od skal až k oblakm, dv ohnivé
oi zazáily jako veliká svtlá kola v mracích, a jakoby je nabrala obrovská
ruka dlouhými prsty i se snhem a kamením a zdvihla je do výšky, tak se

jim zdálo že letí vzduchem plným tíšt a snhového prachu, a že se blíží strašné

hub s bílými velkými zuby, která se smje, až se kolem zem otásá; a pak
jimi mrštil ten strašný obr, jenž se vztýil vzhru nad celé to široké údolí s ves-

nikou, tak že jeho pláš padl jako mlha na lesy, až letli hluboko, hluboko
kamsi se snhovou strží do tmy.
Když se Jan probudil, hrozn se zdsil, bílé tesáky cenily se mu do tváí, a drsný

horký jazyk jej lízal po brad a po nose. Kdosi jím zatásl, vytáhl ho ze snhu,
tu vidí, ped ním stojí jakoby myslivec, ale krásn obleený v kožešinách, má
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erné kueravé vlasy, erné vousy, pronikavé oi, a vedle nho pes hrabe dál,

vyhrabává Andlu ze snhu. Zbudila se, když jí myslivec dýchal na elo a tel
ruiky; pak se jim obma dal napít a ptal se jich, co se s nimi dje: Jan mu
to všechno pkn vypovdl, a pi tom poád se díval, co to je za podivný pán,
a jak pece dv hodiny šli, a jsou zas skoro u samé staré pily. Ale když po-
vdl, že je Frakv, a že tatínek býval dobrý vdce v horách, jednou i samého
knížete pána z hor vyvedl v zim, dostal za to zlatý peníz, dosud si o tom lidé

povídají v kraji, podíval se na nho myslivec, vzal je oba za ruce, svedl je snhem
až poblíž chalupy a povídá zamyšlen: „Tak starý Frank je už pl roku mrtvý,
vida, a nikdo mi neekl nic — dobrý lovk byl tvj tatínek, synku, a ml by
z tebe radost. Ale ted už oba honem dom, a pamatuj, sníh z rance ped domem
nevyklepávej !“ Milý Jan dívá se po Andle, ale než se obrátí, slyší hvizd, a milý
pán je pry a pes s ním. Pak Jan honem vzal Andlu za ruku, a utíká s ní

do chalupy. Pijdou dovnit, maminka sedí u ohn mdlá a slabá, pláe zár-

mutkem, kde jsou její drahé dti, že se z té bouky hrozné nevrátí. Sotva je

uvidla, hned je líbala, nohy a ruce jim u ohn zhívala, vyptávala se, co se

s nimi dlo. Jan byl statený, nic nenaíkal, ale Andla plaky všecko vypov-
dla, a tu milý Jan musil s pravdou ven, a maminka mu zatím zula boty,

sundala ranec. Rozváže ho, chce vytást sníh, co vidí: v ranci místo snhu
zlaté penízky nasypané mezi bramborami. Jan, jak to uvidl, vdl najisto, že

to byl Rýbrcoul, naped pišel je zahubit, zlý pán hor, pak se nad nimi smiloval.

Už byl jich bíd konec. A zdá se, že Rýbrcoul i lidem domluvil, ješt na veer
pišel hajný, zdvoile pozdravil, pinesl maso, vína dost, a na druhý den se zjevil

i pan doktor, co ho ve vsi sotva jednou do roka vídávali u pana faráe, ptal

se maminky, jak se jí vede, pinesl užívat. A tak milý Jan se s Rýbrcoulem do-
mluvil, svojí mamince pomoc vyprosil.
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POVÍDKA O KIKIBIOVI, KUCHAI PANA KONRÁDA.

Konrád Žanfiliai býval, jak každý z vás slyšel a mohl vidíi, v naší obci

dokonalý velmož, štdrý a vznešený, vedl život kavalírský, stále se jen se psy
a se sokoly zabavoval, svých vážnjších bžných prací si nehled.
Jednoho dne, když nedaleko Peretoly chytil svým sokolem jeába a vidl, že

je tuný a mladý, poslal jej svému dobrému kuchai, který se jmenoval Kikibio
a pocházel z Benátek, a to se vzkazem, aby jej k obdu upekl a dobe upravil.
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Kikibio, jenž byl, myslím, lehkovážný, našpikoval jeába, dal ho na ohe
a poal jej peliv péci. Když jeáb byl již skoro upeen, a nejlíbeznjší vn se

z nho šíila, stalo se, že pišla do kuchyn paní sousedka jménem Bruneta, do
které byl Kikibio velice zamilován, ucítila vni z jeába, a vidouc jej, žadonila na
Kikibiovi, aby jí dal z nho stehýnko. Kikibio odpovdl jí prozpvuje: „Ne-
dostanete je ode mne, má milá Bruneto, nedostanete je ode mne." Paní Bruneta
rozmrzena ekla:
„Na mou vru, nedáš-li mi nožiku, nikdy ode mne nedostaneš nic, co by se

ti chtlo." V krátce slovo dalo slovo, a na konec Kikibio, aby déle nesoužil svou
vyvolenou, uízl jeábovi jednu nohu a dal ji Brunet.
Když byl pak Konrádovi a jeho hostm pedložen jeáb bez nohy, a Konrád,

div se tomu, dal zavolati Kikibia a ptal se ho, co se stalo s druhým stehýnkem
jeábovým, odpovdl na to prolhaný Benátan hbit :
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„Pane, jeábi nemají než jednu nohu a jedno stehýnko."
Konrád ekl rozloben:
„Cože, u erta, že nemají než jednu nohu a jedno stehýnko ?

což jsem nikdy jiného jeába nevidl ?"

Kikibio pravil na to:

„Jak vám povídám, tak tomu je, pane, a jeAi vám libo, ukáži
vám to na živých."

Konrád, k vli hostm, jež ml pozvané, nechtl v hovoru po-
kraovati, ale pravil

: „Když íkáš, že mi na živých ukážeš, co jsem
já nikdy nevidl a neslyšel, chci to zítra ráno vidti, a budu spo-
kojen; ale to ti u všech svátých písahám, nebude^li tomu tak,

spravím t takovým zpsobem, že co živ budeš na mne s nákem
pamatovat."

i
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Tím byla vc pro ten veer vyízena; nazítí ráno, sotva se roz--

besklo, Konrád, jenž se ze zlosti nevyspal, vstal ješt všecek po-*

hnván, naídil, aby mu pivedli kon, poruil Kikibiovi vsednout
na soumara a jel s ním k íce, na jejímž behu na úsvit bývalo
vždy vídati jeáby, ka

:

„Hned uvidíme, kdo vera veer lhal, jest^li ty, nebo já.“

Kikibio, vida že Konrádv hnv dosud trvá, a že on musí svou
lež dokázati, nevdl co si poíti a klusal za Konrádem umíraje
strachem; rád by byl, kdyby to šlo, prchl, ale nebylo to možná;
hned sem hned tam a onam se ohlížel a ve všem vidl jeáby
stojící na dvou nohách.
Když však dospli k ece, uvidl, jsa naped, na behu dvanáct

jeáb, kteí stáli vesms na jedné noze, jak stávají, když spí, a
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ukázav je honem Konrádovi, ekl: „Te mžete zcela jasn vidti, pane, že jsem
vera mluvil pravdu, že jeábi mají jen jedno stehno a jednu nohu, podíváte-di se

na ty, co stojí tamhle."
Konrád, uvidv je, ekl

:

„Jen pokej, já ti ukáži, že mají dv;" piblížil se k nim ponkud a vykikl
„Ohé! ohé!"
Na ten pokik jeábi ihned stoupli na druhou nohu a po nkolika krocích od^

létali. Tu Konrád, obrátiv se ke Kikibiovi ekl:
„Tak co, darebo ? Nemyslíš, že mají dv ?“

Kikibio zdrcen tém a sám nevda jak mu to napadlo, odpovdl:
„Ano, pane, ale vy jste na toho verejšího nekiel ohé ! ohé ! Kdybyste byl

tak na nho kiknul, byl by také druhé stehýnko a druhou nohu vyndal jako
ti zde."

Konrádovi líbila se ta odpov tak, že se všechen jeho hnv obrátil ve veselost

a smích, a povídal:
„Máš pravdu, Kikibio, to jsem ml udlat."
Tak tedy svou pípadnou a žertovnou odpovdí odvrátil Kikibio od sebe po-*

hromu a usmíil svého pána.
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B yl jedenkrát jeden princ, cosi se nepohodl doma, šel do svta,
podívat se jak lid žije — na zkušenou. Pišel k jednomu

staekovi, ten ml velikou zahradu. Prosil ho, aby mu dal no-
deh, že už je pozd veer, že je hladný. Staeek ho pro lásku
boží pijmul, povídal, že u nho mže zstat, kytky zalévat a zá-

hony okopávat, jen do bezového houští že nesmí jít a na podzim
že dostane výslužku. Tak milý princ u nho zstal, v zahrad
plel, štpoval, stromky pivazoval, až jednou, kdy ten bez líbezn
vonl, se mu zachtlo podívat se, co je v tom bezovém houští.

Vešel tam, jde, prodírá se listím a tmi modrými hrozny, až

dojde na louku, kolem kvetou srdíka, a uprosted té krásné
louky prýští silný pramen, vedle nho je mostek. Schoval se

pod ten mostek a tu vidí, pilétnou ti bílé holubice. Ta jedna
mla zlatá pírka v kídlech. A jen doletly do bezu a spustily

se na zem, byly to ti panny, a ta nejmíadší mla zlaté vlasy, ve-

lice byla líbezná. Myly si nohy v prameni, esaly si vlasy a zpí-

valy. Když slunce zapadalo, zase odletly. Milý princ byl všecek
nesvj, stále na ty dívky myslil. Když listí opadalo, staeek mu
podkoval ze služby, ptal se ho, co je dlužen. Princ povídá: „Nic
jiného, než jednu tu holubici, co má zlatá pírka v kídlech." Sta-

eek se zarmoutil, velice ho prosil, aby toho nechal, že bude
nešastný. Ale když princ jinak nechtl, tak mu ji dal. Tak milý
princ si ji sebral sebou do koáru a jeli dom. Ale ten staeek
mu dal skíneku, a v té skínece byla ta zlatá pírka. Ta ml
dobe opatrovat, co by jich ta dívka nenašla.
Tak dojeli dom, ke králi a královn, a princ dal skíneku schovat

mamince, velice ji prosil, aby ji jeho žen nedávala. Ale královna
by byla ráda vdla, co je její snacha za, tak jednou v zim princ

šel na hon, a princezna si esala vlasy. Stará královna se jí podi-
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vovala jaká je krásná, povídá: „Ach, jaká bys asi krásná byla,

kdybys svoje zlatá pírka mla!" Také jí je hned donesla. Ale
princezna si vzpomnla na svoje sestry, zasmutnila

;
jak ta zlatá

pírka vzala, hned se v holubici promnila, vylétla na zasnženou
vžiku, povídá: „Pozdravujte svého syna, že si špatnou hlídaku
vybral, a dív mne neuvidí, dokud nesedere železné stevíce, ne/

dojde na sklenné zámky se zeptat po princezn Lilián." Princ

pišel dom, velice byl smutný, hned si dal dlat stevíce železem
pobité, dal se na cestu, hledat svoji princeznu.

Sel velice dlouho, už dávno roztály snhy v kraji, až pišel hlu^

boko do hor, dral se hustými lesy, sedral stevíce na píkrých
srázech v ostrém štrku, ledu a kamení, a když se vydral z houští,

vysoko v horských štítech, vidí zá ped sebou — sklenné zámky
se to blyští v skalách, až mu pecházel zrak od té krásy. Tam
bydlila baba zlá, arodjnice škaredá. Hned ho líbezn pivítala,

do zámku sebou vzala, povídala
:
„Pkn vítám, synku milý, však

vím, co t sem nese. Hned si svou princeznu odvedeš, jen co mi
práci vyvedeš, chyba, když nevyvedeš, o hlavu kratší budeš."
Tak na veer byl princ smutný, díval se na sinavé hory a na

snhy, jak ržov svítí, a vzpomínal na svou princeznu Liliánu,

nikde jí ne\idl. Na druhý den ráno vyšel, a baba už eká na
prahu: „Pkn vítám, synku milý, tak tady mášdevnou lopa-
tiku a tady devné kladíveko, co bys mi zámek postavil tam
na vrchu hory ze zlata a drahého kamení, a stecha a se z ptaích
kídel duhou svítí, až bude slunce zapadat." Milý princ šel

smutný, drápal se hlubokými žleby, brodil se snhem, del si

ruce o skály, až vylezl na horu. Pod ním táhla mrana, daleko
široko vidí hory, moe, pšinky a msteka v kraji, pomyslil si,

jak já ubohý v té pusatin mám zámek stavt? Ale tu vidí
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v poledne, kdosi po snhu pobíhá, po skalách skáe, ješt si

kytiky trhá, princezna Liliána mu nese obd. Tak se spolu
potšili, a když se najedli, položil si jí hlavu na klín, hladila ho
po vlasech až usnul. A když usnul, mla na prst malý prstének,

zlatý, s ohnivým kaménkem. A jen ruku zdvihla, už stoupaly
zdi ze zem, zlato a drahé kamení jen se svítilo, a s nebes slétl roj

barevných pták, pikryl stechu svými kídly, že záila jako
duha. Na veer baba vyjde, vidí, na vrchu hory zámek, jen hoí.
Neíkala nic, ale pomyslila si, že tohle není samo sebou, zmýšlela,
jak by prince zahubila. Pišla noc, msíc vyšel nad stíbrné a

erné skály, hvzdy se tásly na horském hebenu — kdosi klepe
princi na okénko. Otevel, vletla holubika, zmnila se na prim
ceznu, povídá: „Mj milý, je zle, zítra má být hostina strojená,

ale tob chtjí jedu namíchat, ale neboj se nic. Dív než se ro^

zední, uteeme; já budu holubice a z tebe udlám snítku zelenou."

A tak také udlali. Na úsvit, hory ješt byly bledé msíním
svtlem, z okna u tch sklenných zámk vyletla holubika, nesla

zelenou snítku v zobáku a letla dol do kraje. Sotva vyšlo slunce

nad horou, klepala baba u prince na dvee, nesla mu snídani,

dobe tam jedu nadrobila; ale když vidí, princ je pry, hned si

pomyslila co se stalo; zavolala jednu dceru, písn jí naporuila
sednout na oblak, lett za nimi, chytit tu holubici.
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Ale ti zatím letli, až [najednou princezna povídá: „Mj milý,

neboj se nic, oblak letí za námi." Tak se udlala šípkovým keem
na skále, a jeho ervenou rží na tom šípku. Obláek peletl,
holubice nevidl, vrátil se zpt, nevidl nic, jen šípek s rží. Baba
byla zlá „vždy to oni byli!" Hned poslala tu druhou dceru na
mraku jich dohonit. Ale oni zatím letli hloub už nad sosnovými
lesy, až najednou dívka zas povídá: „Hle mj milý, už zas mrak
letí." A tak se udlala kaplikou — jak tak boží muka bývají

v horách — a jeho jako poutníka, kleel ped ní. A mrak zas

peletl, šípku nikde nevidl, vrátil se dom, že šípku není, jen

prý boží muka tam stojí a poutník ped nimi kleí. Baba zas

byla zlá „ale vždy to zas oni byli!" A hned se sama dala v let.

Ale ti už letli hluboko nad vesnicemi v údolí, a za nimi takový
hrozný žlutý mrak se valil, už jich nedosáhl, a tak ta baba zlostí

praskla, až ledové kroupy a sníh celé údolí zasypaly.

Zatím princ s princeznou se dostali šastn až dom do toho
království. Doletli až k tomu prameni v bezovém houští, staeek
už nebyl na svt, chaloupka byla opuštná, zahrada celá zašlá,

jen bezy kvetly a vonly krajem Milá princezna byla unavená,
prosila, aby ji tam nechal a šel naped sám pozdravit rodie, ale

maminku aby nelíbal. Tak milý princ pijde dom, všichni jej se

slávou vítali, ale on se s nikým líbat nechtl, že uinil slib. Ale
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mamince to nedalo, pišla k nmu když spal, „ach, pro bych já

svého synka milého políbit nemohla." Ale sotva ho políbila, milý
princ zapomnl; jen se pak na hostinách bavil, po honech jezdil,

a kde která bohatá princezna byla, s maminkou se radil, jak ji

dostat za ženu. Tak našli jednu, ta mla penz, že je celé dny
a celé noci na tvrtce mili a nikterak do svatby namiti nez-

mohli. Tak uchystali svatby takové slavné, že i pasáci v horách
a uhlíi u milí v lesích o tch pípravách povídali, a na konec
jeli šesti vraníky v zlatém koáe do kostela.

Tak jedou, ale cesta je vedla pes jeden mostek. Když pijeli

na ten mostek, kon nechtli dále jít, všechno bylo marné. Princ

se dívá, dole pod mostkem je pramen, u pramene bezové houští,

a tam stojí dívka se zlatými vlasy a s modrýma oima, pere prádlo,

dívá se na nho.
Zavál vítr, zanesl na mostek vni modrého bezu, a princ si

vzpomnl. Liliána zdvihla ruku, kon zas zabrali, ale princ kikl, za--

stavil, slezl s vozu, sebhl dol, vzali se s dívkou za pasy a

odešli do bezového houští, víc o nich nikdo neslyšel.
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Ppi/idka v rytíi

.

íyl jzdnpu mladý rytí, vyj?l dc? yvta.

J?1
bliLbpkým l?y?m .nikdz ani píáka n?ylyý?l

,

kpl?m

yam? kapradí .ykaliyka
,
vlbk? pítmí .duynd vydrp,

ýlunr? kdzyi nabp? prabln dp kprun ytrprn . Cdr^
wr kal?nd pláty brndní byly bprkd a ppmá^nd

,

bzjnp yurbýrb pvádu pile? Koni krev krl?m pí.npvá
abraka y<? rbyala za nytružiny . Najzdnpii yvitlp

rpyi l?y?in . Um i ti y? bílý ,bn?d? yfrakatý k ,na kp:

ni kráyná paní v zelzndm yatd.žlut.prbl^dn? ka=
m?ny na brdl? a v uyírb .rud? vlayy v ytíbrnd pír?

jaks?* z pai/ubiny
,
a ý?dd pi y? ymdjí na rytí?. ýwtlý

tvn pízrak zatanil mvzi ytrpmy
,
stanul , ybaynul

jakn barevný plamvn

.

nytíi y? vzvpjal k
,

ppykpil za yvým druhem dp
mýtiny, a prvd nimi v zbav?m ylunri ytpjí v ykalárb
brad

,
k? bradu vywký mpyt, rpzvbátým vzdurb?m

znvjí trpuby
,
rarbptí nptly .hvízdají píýfaly

,

panpýi

y? brnpu ppylpužit rytíi. Vj?l na dvr, bílý
,
mramP-

rpvý.\l?zl y kpn?
,

byl jakp u viddní

.

Znal dpma j?n malý brád?k z? dr?va a z kamení,
tmavv kpmpry k? ypaní ,yí y ppdlabpu pdrbpvanpu,
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a tu y? Udupal v kiýfálpuýyb i/anárb .rbndit nblvdzn

u yam^taudm pláýfi uyynkými vály z 5? zla h? maltya
drobýrb kamen ,y?ddl za zlarým yMem y? i/znszye^

nými rytíi a líbeznými paními .InutTiy znly v 'dali a
nzniuaíy v bnrárb ,ale nikdn nebleyl ‘ylpi/ídkem

,

uyenb=
ny pani .rytíi i dubnu? mibali y? a hemžili kumna ^
tam i jaku barpun.žiu ytiny. C\ na i/y?r zaplanuly
i/uái/b t?bn

,

pruud diuek a burku duprui/udil rytíe
na Inžv y nebery, kle? pndáL/ali mu ješt rblazen
vinu a datle a Piky na zlatýyb míyáeb . fbyPiri zdálu ye
tam jaku u ráji

,

blažen uynul ,ale prubudil ye jeyt za
rannibc? ýera .

hnmnata prázdná, nikde? nepiybázi zannuutmurpuny alta

m?nky na brnni. 'Nešel na dur.uidi uranni mlze kun
ypáyat puruyenuu tránu . Ižnued! jej kruzpadl jakyi
zídee

,
elezl du yedla

,
a eyjel pi yuitu wruánk . Zdálu

ye mu, že mibaji ^23 nim užiky.ytiyky ,zdi a pai/la.

ye.ale když uylu bil ylunee , zámku nebylu,jen ba!ua=

ny .kapradi
,

leyni bnuýti.

Hi<?dai .bledai ,až putka! tuulaubu zppi/aka na bube =

nm knniku ,e ntelýeb ýateyb.žiuh yeduu bradu
dáunu neytibanuu. Zaytai/ili v? ypulu

,

mladý ryb ey =

przu/neol yuuji pibudu. V^rý zpuák puyluuybal, pra,

uil Hledám yám ten zámek už na padeyát let, pane .

Takž jyem kdyyi i/yjel dm yeta mladý, také ye mí zjeeU

la kráyná paní Aduentiure.dujel jyem za ni dn aruu =.

nbn zámku . Ale teba znak kuuzeln dunu, aby zá =

mek nezmizel, aby lid v nm nabyl žii/uta.a t/yyeubudi=

tel zstal i/nm na uéén éayy jaku \j ráji pu brku kráv
n pani . buuzelnbn yluua jyem nenašel ,du zámku ye
neuráti!-a tak takž žádný z tpyb, ktere jyem kdy put =

kal na yuýrb teulká?b,neuidl bm pudrub - a neueidi. 11

TTlladý rytí iitueal v duybu ytarbu zpváka
,

ale pumy =

ylil yi ,ž<? nzu^anz .drkud znm/u nzpntká pani Adi/zn =

kuru
,

nv^jzdz znni/u dn dam/ndbr zámku .n^najd^

knuz^lnd ritzi/c?. Rnzinudil \F y? zpži/ak^m a rnzjyl

znc?vu kamymtnu rmrtaiL dn tamndbn l?ya

.
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V. ŽUPANSKÝ.
PLAKÁT VI. VÝSTAVY
SPOLKU V. U. MÁNES.

PRÁVY A POZNÁMKY.
NKOLIK SLOV K 2—4. íslu „Vol. Sm.“ ob-

sahující texty a reprodukce urené pro mládež.

Vychází až tsn ped Štdrým veerem, kdy

již opadávají kalné vody špinavé reklamy, aby

se nepotísnilo zdáním, že se hlásí o podíl z ko-

isti, kterou letos tak horliv shrabuje reklamní

apparát domácího vlasteneckého umní, vyráb-
ného s nakladatelským a obchodním nadšením

k vánonímu trhu.

Víme, že nezamezíme píval tch výrobku

dtem a lidu urených, jichž hybnou silou jest

nakladatelská kapsa, víme, že se budou dále

vyrábt z hromad starých clichés nov lepené

a vlastenecky natírané djiny eské slávy a utr-

pení, z politických událostí sensaní ilustrované

povídky, z dokonalých i mizerných spis a výtvar-

ných dl mizerné výtahy, spracování a reprodukce,

z neschopných spisovatel a malí, osvdení spi-

sovatelé a malíi pro mládež a pro lid, — pro-

testujeme však, aby se tento jarmark odbýval ve

jménu umní, ve jménu popularisace umní, ve

jménu reformy umlecké výchovy, aby pod no-

vými hesly se roztahovala stará bída, aby z ob-

chodních dvod vztyovány byly k uctívání

staré modly nov natené. Protestujeme, aby

pod paedagogickými, methodickými a jinými zá-

minkami prohlašovány byly staré šablony, e-
meslnické výrobky a mrzácké produkty za zdravé

umní, kterého prý je lidu a dtem teba za lék

proti exotickým jedm, jež tuší naši strážci re-

gulovaného vkusu v každém sebe istším pra-

meni nového umní, jenž nestéká starými struž-

kami do starých umleckých koryt. Je nám lho-

stejno, zdají-lí se naše snahy komické a nebez-

pené tm, kteí kapkami svého rozedného
umni chtí osvžovati lid i mládež a tak po-

zvolna je uit pivykat této opravdu trpké a

nezáživné duševní strav.

Skutené umni je nám píliš vzácné a slo-

žité, píliš nžné a kehké, než abychom je

chtli pro mládež a pro lid ohavit dle pravidel,

program, pedpis, jež sice dovedly již bez-

potukráte zmrzait nejdokonalejší dilo, ale nikdy

ješt nevytvoily ani stín skuteného umní.
O popularisaci umní bude potebí ješt pro-
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mluviti jednou urité slovo. Dnes podáváme
svým tenám ukázky své snahy pro pozdvi-

žení úrovn té literatury, která se píše a kreslí

pro mládež. Není to jednotná kniha, jsou to

ukázky, hledající dosažení svého cíle rznými
cestami, úmrn rzným individualitám zúast-
nných jednotlivc. U nkterých reprodukcí je

text jen prvodcem umleckého díla, vtšina
však jsou ukázky z rzných literatur a z rzných
dob, z pohádkových knížek, z moderní litera-

tury i z produkt zašlých literárních period

vrn penesené, bez obavy, že ublíží mladým
duším. Nechceme dti bavit neb pouovat, krátit

jim dlouhou chvíli neb je muit mravným na-

uením, ale chceme, aby, když rozvíjejí se jejich

duše, rozvíjel se v nich též silný a istý zájem

pro umní, který v dosplém vku vypuí v oprav-

dovou lásku, v nezbytnou potebu umleckých
dojm.

A tou, dívají se, posuzují — a teba hned

nechápou a odsuzují, jen když probudí se v nich

umlecký cit a vdomí, že je jim v život po-

tebí umní a hlubokých, silných umleckých
dojm tak, jako vody a chleba . . .

OBSAH: Titulní list. Kreslil Karel Špillar.

Trubadúr a švec. Vyato ze sbírky El

libro de los enzicinplos del conde Lucanor

et de Petronio, dokonené roku 1335 Donem
Juanem Manuelem. Peloženo z francouzského

textu. — Kreslil Hugo Bottinger.

Svatováclavská mše od Jana Nerudy vyšla

poprvé v Lumíru 1876, pozdji v Malostranských

povídkách. — Kresby Viktora Strettiho.

Krásná Vasilisa. Ruská pohádka ze sbírky

HapcuHNíi pycc-Kia CKa3Kii, již vydával v létech

1855— 1865 Alexandr Nikolajevi Afanasjev. —
Kresby Frant. Kupky.

Král a Zlodj. Povídka ze sbírky „Zkoušení

lidé “ (Purušaparíkša), kterou vnoval básník Vid-

jápati králi Šivasinhovi. — Illustroval Fr. Šimon.

Baaašiarkan. Slovenská pohádka ze sbírky

Prostonarodnie Slovenské Povsti, vydávané

Pavlem Dobinským v létech 1880—1883. — Illu-

stroval Mikoláš Aleš.

Rýbrcoul. Modeloval Ladislav Šaloun. Text

psal V. Tille.

Strom lží. Vyato ze sbírky Dona Juana

Manuela. Peklad z francouzského textu. — Kre-

sby Hugo Bottingra.

Povídka o Kikibiovi, kuchai pana
Konráda. Z knihy II Decamerone, kterou napsal

Giovanni Boccaccio kolem roku 1350. — Illustroval

A. Scheiner.

Povídka o pann krásné Lilia n. Mode-
loval Stanislav Sucharda. Dekorativní orámování

kreslila A. Boudová. Text psal V. T Hle.

Povídka o erveném rytíi. Kreslil Jan
Kotra. Text psal V. Tille.

Pan univ. prof. Dr. Josef Zubatý peložil ze

sanskrtu povídku „Král a zlodj 1

', Dr. Boivoj
Prusík z ruštiny „Krásnou Vasilisu 11

. Obma za

jejich práce srdené díky.

KURATORIUM MODERNÍ GALERIE V PRAZE
odbývalo v listopadu prvou ustavující schzi.
UMLECKÁ RADA, zízená pi ministerstvu

kultu, odbývala 24. listopadu své sezení ve Vidni

a — pro Víde. Je to patrno z celé ady pro-
jekt, chystaných optn k ozdob Vídn, ped
jejímiž zájmy zmlkají delegáti, kteí starati se

mají o umní i jinde, tedy i u nás. i neni mimo
Vídn mista pro umní? A je u nás vše v po-
ádku ? Páni delegáti z ech??!
VÝSTAVY. Praha nemla snad nikdy ješt

tolik výstav umleckých, jak v poslední dob.
V listopadu otevena byla v Rudolfin výstava

prací malíe E. Orlíka a souasn výstava um-
leckých pedmt z cesty jeho po Japonsku,

umístna byla v místnostech umlecko-prmy-
slového musea. Výstavu krajináe Nowopackého
poádá Jednota výtvarných umlc v Praze a

v prvých dnech prosince otvírá soubornou vý-

stavu V. Jansa v Rudolfin. — VI. výstava „Ma-
nesa“ zahájena 25. listopadu v pavilon pod
Kinského zahradou, obsahující jako hlavní ást
zajímavou kolekci 140 dl M. Aleše, kterou zje-

vuje se jubilant svžím a namnoze novým do-

jmem. Vystavená díla jsou získána vesms ze

soukromého majetku. K výstav této vymodelo-
val socha F. Kafka oživenou bustu dnes sla-

veného jubilanta. Druhá ást výstavy, nemén
zajímavá jest 34 dl A. Hudeka, který vystu-

puje poprvé poetnjší kolekcí ped naši ve-

ejností. Konen umístna zde vybraná ko-

lekce francouzské grafiky, která projektována

byla pvodn s kolekci umleckého prmyslu
jako jednotný celek pedcházející výstavy fran-

couzského umní.

160 list všemožné techniky, od drsného pri-

mitivního devorytu, až po barevnou aqua tintu,

kde koloristické problémy luští se s hravostí

virtuosa dává nám jasný obraz o vysplosti gra-

fiky ve Francii. — Z au.or jmenujeme nejvý-

znanjší: P. Renouard,
J. Chret, P. Collin,

J. Lepre, Steinlen, Delatre, Ch. Huard, Lunois

M. Robbe, J. F. Raffaelli, Ed. Chahine, Boutet

de Mouvel, G. Jeanniot, a j. — V prvých dnech

prosince otevena byla výstava spolku výtvar-

ných umlc „Mánes" v Krakov. — V ervnu,

ervenci a srpnu 1903 poádána bude v Berlín,

Kolín nad Rýnem a Dsseldorfu kolektivní vý-

stava dl A. Hudeka, A. Slavíka, J. Úprky, M.

Švabinského a J. Preislera. — „Hagenbund" ve
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VI VÝSTAVA SPOLKU
VÝTV. UM, „MÁNES' 1

.

Vídni otevel svoji V. výstavu 26. listopadu. —
V lednu 1903 uspoádá vídeská „Secesse" vý-

stavu moderního francouzského umní. — Ra-

kouské umlecko-prmyslové museum ve Vídni

poádá od 1. února do 15. bezna 1903 výstavu

umlecky provedených vazeb. Do výstavy po-

jaty budou vazby poínaje od r. 1803 a v pí-

pad i kolekce starších vazeb; pípustný jsou

též i návrhy, jakož i pedsádky a jednotlivé ásti

výzdoby umlecké vazby. Zásilky dodány budtež

nejdéle do 10. ledna 1903. — Výstava saského

výtvar. umní poádána bude v Drážanech od

kvtna do záí 1903. — Na jae 1903 otvírá

Mnichov velkou výstavu umleckých plakát.

Zvaní umlc provedeno bude v tchto dnech.

— V Paíži v Museu Galliera projektována v r.

1903 ada samostatných výstav, z nichž prvá

obsahovat bude umlecké práce ze slonoviny,

další obsahovati budou výšivky, krajky, kame-

niny, sklo, nábytek a konen práce zlatnické. —
— Umlecko-prmyslové museum

v Lipsku uspoádá v dob od 1. února do 31.

bezna 1903 velkou výstavu: Rostlina deko-
rativn použitá (Die Pflanze in ihrer dekora-

tiven Verwertung). Výstava má výbrem dobrých

prací illustrovati umlecký rozvoj, jehož se do-

stalo rostlin jako hlavnímu motivu dekorace

v prmyslových umnách pítomné doby. Vý-

SÁL MIKOLÁŠE
ALEŠE.

stava rozpadá se v šest oddíl: 1. Umlecké
zobrazení pirozené rostliny (malíství kvtin)

každým zpsobem a každou technikou (originály

i reprodukce); 2. naturalistický ornament

kvtinový v studiích, nártcích i provedených

pracích : kreslené kolorované vzory a pedlohy

k úelm umlecko-prmyslovým, tak textilie

všeho druhu, tapety, keramika, devo, kže a pod.

;

3. stylisovaný moderní ornament kvtinový

v návrzích, studiích a provedených pracích umní
plošného, také práce v plochém reliefu; 4. výbr
studii rostlinných z odborných škol uml.-pr-
myslových a jiných kurs kreslíských

;
5. výbr

nejlepších prostedk k studiu (herbá, odlik,

fotografií), nejlepší knihy vzor a výbr litera-

tury o moderni dekoraci rostlinné; 6. oddlení

retrospektivní, které podá rozvoj rostlinného or-

namentu a doloží jej charakteristickými píklady

pvodními i reprodukcemi. K získáni zvlášt vy-

nikajících prací (studií a nárt) vymeno jest

3000 marek. O pijetí prací rozhoduje zvláštní

jury. Pihlášky do 20. prosince 1902, zaslání

prací do 10. ledna 1903 nákladem vystavovate-

lovým.

SOUTŽ NA ZÍSKÁNÍ NÁVRH pro novou bu-

dovu obchodní a živnostenské komory na parce-

lách bývalé kadetní školy u Prašné brány v Praze

vypisuje se s lhtou dodací do 1. ledna 1903.
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LITERATURA.
HENRY DAVID THOREAU: WALDEN ILI

ŽIVOT V LESÍCH. Peložil Zdenk Franta. Ná-

kladem Jana Laichtera 1902. Stran XXIV+391.

Kniha, jejíž titul jsem nadepsal tmto ádkm,
uvádí k nám krásnou a bohatou spisovatelskou

individualitu, amerického básníka a filosofa-trans-

cendentalistu, Thoreaua, žáka a pítele sladkého

okouzlovatele a ptáníka duší, Emersona, —
filosofa ne papírovou soustavou a odbornou,

nov tvoenou terminologií, ale filosofa, jaký žije

dnes již jen v orientálních legendách, „reka a

poloboha", jak chodíval alejemi eckých platan

a cypiší nebo hroužil se v pemítavých, zasn-
ných a zkamenlých pósách u vod Gangu do

propastí prabytosti — filosofa žijícího svoji filo-

sofii a kritisujícího svoji a všechny ostatní sou-

stavy tou jedinou platnou a ovšem i nákladnou

kritikou: životem — filosofa experimentu den ze

dne opakovaného, filosofa mladého, krásného a

pružného jako eféb nebo smlého, strašného

a bojovného jako zápasník - filosofa, jací kvetli

v blažených, pohádkových, dávno mrtvých dobách,

kdy filosofie bývala ješt nebezpenou svdnicí,

jíž se báli nejen stárnoucí a chátrající bozi

v pustnoucích chrámech, ale i živé republiky a

mocní vladaové, a ne dnešní fossilní a ne-

škodnou mumií, která rozncuje k senilním láskám

skoro vesms jen impotenci.

ím víc se zaítáte do jeho knihy, tím istji

a jitnji vám je. Citíte na nebeském dechu, který

vám ovanul tváe, že tento básník a filosof

piplul ze zem mládí, ze zem nekonen
mladší, než je jeho mladá vlast, Amerika, ze

zem, kde se zastavil ped tisíciletími as nebo

spíše, kde již odplynul jeho proud, aby, jak

krásn se vyjaduje Thoreau, „zstala vnost"

:

tolik krásné naivní jistoty, víry, poctivosti a hrdin-

nosti pináší tento lovk do našeho okoralého,

ustaralého, skeptického a unaveného svta, a

jako všichni rekové živou vodu, pináší i on svj
dar prost a bez ceremonielu ve své pilb,

ásti své bžné všední zbroje, svého všedního

odvu — ve své denníkové knize, vypisující místy

do nejmenších podrobností hospodáství a život

jeho dlouholetého dobrovolného vyhnanství na

rozhraní mezi civilisací a divošstvím, kulturou

a pírodou. —
Kniha jeho vypisuje experiment, kterým chtl

si rozešiti otázku, „nedaly-li by se výhody

života civilisovaného spojit s otužilostí divocha".

Chtl žiti vbec životem stupovaným a zmno-
ženým, smstnati v rám prostoru a asu, který

vyplují lidé stží a s únavou jedním planým

a ídkým životem, život nkolik, a to hutných,

jadrných a radostných. Chtl proraziti úzké meze
bžného života a názoru o nm na všech tyech

stranách a dobýti z klaviatury takto rozšíené

heroický akkord, jejž pomluvai a podezivai
života pokládali za nemožný. Jde do les vy-

zkoušet a ospravedlnit život, a tím, že se mu
svuje s prostotou a dvrou, odkrývá život

ped ním dobrovoln své krásy a svá tajemství

a promuje i nejchudší kameny a škváry svoje

v magická zrcadla, která nestaí pojmout a od-

razit nadpozemský lesk krásy a nesmrtelnosti,

jimž se zažíhá.

„Šel jsem do les, ponvadž jsem chtl žiti

s rozmyslem, stetnouti se s pravou podstatou

života a hledti, zdali bych se nemohl nauiti

tomu, emu m nauiti mže, abych si v hodinu

smrti nemusil íci, že jsem vlastn nežil. Nechtl

jsem žiti ním, co by nebylo životem — jet

život vc tak vzácná; také jsem nechtl žiti

v odíkání, le že by to bylo naprosto nezbytno.

Pál jsem si žiti hluboko a vyssáti všechen

morek života, žiti tak junácky a po spartansku,

abych porazil na hlavu všecko, co není životem,

zabrati kosou hodn široký ad a sežnouti u samé

zem, vyzráti na život a obmeziti jej na nejmenší

míru, a objeví-li se nízkým, zachytiti plnou a

pravou jeho nízkost a ukázati jí svtu; pakli

byl vznešeným, tu poznati jej zkušeností a po-

dati o nm vrnou zprávu." A hle zprávu, kterou

podává na konci své knihy jako její essenci a

smysl
:
„Busi život tvj jakkoli nízký, pus se

s ním do kížku a žij jej
;
neprchej ped ním a

nespílej mu. Není tak špatný, jako jsi ty." A od-

chází-li po dvou letech ze svých les, iní tak

proto, že se mu zdá, jakoby ml žiti ješt nkolik

jiných život, kterým se musí nyní oddat. —
Jak mladý filosof je Thoreau, jest nejpatrnjší

z toho, že filosofuje nejvíce smysly, daleko

více alespo než mozkem: dobrá polovina jeho

filosofické methody je v jeho krásných, jemných,

bystrých smyslech, zejména v úžasném zraku

lovce a rybáe, kterým pozoruje, ovšem tak

siln a nov, že vyítá jimi z pírody a ves-

mira vci, kterých by jiný ani se nedohádal.

Thoreau svým zrakem opravdu te — te z písku,

zvíat, strom, hvzd, tvar i barev.

Kniha jeho je hrdinská v samostatnosti a p-
vodnosti : nepijímá skoro nic z druhé ruky, do-

bývá si všeho sama, propaluje se ke všemu

sama. Pro Thoreaua není cizích zkušeností, rad,

všeobecných pravd a tradice. Na chléb, z nhož
žije, sám si posekal obilí a sám na runím
mlýnku ráno semlel svoji denní spotebu.

Thoreau probíjí se všemi schématy a šablo-

nami, vším odvozeným a odtažitým, mrtvou

vrstvou tradice a historismu k vlastní prsti a

pd života, k temným živným jeho koenm

:

prohlubuje zanesené mlké eišt jeho. Má
neomylný smysl všech základních a prvotných
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poteb lidské duše a cítí s rozhorleným hnvem
tragiku doby umlé, epigonské a hyperciviliso-

vané : v dob, kdy moderní lovk dusí se mlsky

a je pesycen cukrovím, ukazuje Thoreau zdraví

hladu a zpívá hymnus erného chleba, dobytého

prací vlastních rukou.

Tento mystik je realistou ve filosofickém

smyslu slova: má úžasný neúchylný smysl sku-

tenosti, faktu — od nejvtšího faktu, v-
nosti, až po nejmenší, jakým je stopa lesního

zvíete ve snhu nebo barva podzimního listu,

který uvázl v orosené pavuin. Nezmaten na-

vrstvenou lží, klamem a lstí jde všude rovnou

k ní. Není proto i v ethickém a sociálním svt
vtšího odprce model a hastroš nad Thoreaua:

a jde o stát a církev, a o majetek a bžné
vlastenectví, a o módní a oblíbenou literaturu

nebo noviny a tisíc jiných neestí, které jsou

„chloubou doby“ — Thoreau strhne z nich dvma
temi škuby divadelní pláš a ukáže pod ním

dávno mrtvou, neplodnou hul a ty. F. X. Š.

ADOLF BAYERSDORFER’S LEBEN UND
SCFIR1FTEN. Aus seinem Nachlass herausgegeben

von Hans Mackowsky, August Paul i,

WilhelmWeigand. Mnichov, Bruckmann, 1902.

Ped jedenácti lety zemelý konservátor mni-

chovské Pinakotheky byl nejen jeden z nejhlub-

ších znatelu výtvarného umní a výtvarných

historik své doby, ale i duch jemné estetické

kultury rozumjící stejn dramaturgii jako pí-

rodním vdám, hudb jako theologii, žijící bolestn

svj vnitní život i život doby. Bayersdorfer byl

nekonen víc než výborný odborník, byl víc

i než znatel umní, byl sám umlec, ne-li tvorbou,

alespo citem, kulturou, životem a povahou.

Jest neznámý nejen širším kruhm, ale i odbor-

níkm: psal málo, v poslední dob svého života

skoro nic. A pece nazývá ho Muther „tajným

císaem, který ovládal umni a umleckou vdu
své doby." Žil v nepatrném postavení, prost

všech osobních ambicí, a plnýma rukama roz-

dával své úžasné vdomosti: tisíce obraz v nej-

rznjších galeriích bylo jím pojmenováno, tisíce

obrazu k jeho rad zakoupeno majetníky sou-

kromých galerií (do Liechtenšteinské galerie, do

sbírky Lanckoronskiho, barona Marckwarda ve

Florencii a j.), ada mladých historiku a kri-

tiku vychovávala se ve styku s ním, z jedno-

vtých bystrých jeho výrok obsažnjších než

celé lánky jiných. Pi úžasném historickém svém

vzdláni cítil a žil Bayersdorfer vášniv tepnou

moderní soudobé tvorby. Ponvadž poznal a

procítil skutené minulé umní tak hluboce a

vášniv jako málo druhý, miloval umní pítomné,

skutené velké a ryzí umní dneška oištným
zrakem srdce. Nenávidl literární umní, il lu-

strace svtových djin, genre jako kopisty, kteí

odkoukali kultury starých mistru. Bojoval za ty,

kdo z plnosti chvíle i z plnosti duše a povahy

tvoili nové umní : Bocklina, Thoniu, Hanse von

Marées, Adolfa Hildebrandta, Leibla, Haidera,

Trbnera a Frohlichera — je vykládal kritikm,

je prodával sbratelm. Na technice Bocklinov

má velkou úast’: ze starých knih malíských

vypisoval svému florentinskému píteli malíské

recepty.

Spisy, které pináší pítomný svazek, jsou

vlastn jen odštpky bohaté innosti Bayers-

dorferovy, více mén náhodné úlomky vnitního

bohatství, které v sob nosil, ale i tak ukazují

myšlenkovou krásu a spisovatelský takt a citovou

noblessu svého autora. Z každé ádky je patrno,

že to nepsal psavý odborník, ale lovk vnitní

kultury, lovk jemných a cudných vztah k ve-

likým hodnotám umní a života. Nkolik list

ukazuje, kolik síly a nhy žilo v tomto podivném

lovku, který se sám nazýval Hamletem mezi

spisovately. QU1DAM.
MAX LIEBERMANN: JOZEF ISRAELS. Berlín,

Bruno Cassirer. 1902.

Malá brošurka nmeckého malíe o slavném

hollandském kollegovi a píteli, sepsaná o nm
k jeho vlastní žádosti, plná vroucnosti a mou-

drosti jako obdobná práce téhož autora o De-

gasovi, s níž se shoduje objemem i formá-

tem. Liebermann vykládá vlastní problémy

tvorby, cíle a smysl moderního pevratu i vztahy

jeho k velikým, vrcholným umleckým zjevm
starého umní s prostotou a jasností, která jest

darem domyšlených a docítných processú umní
a života a jako prhledná zrcadlivost podzimního

vzduchu ddictvím došumlých varu a kvas
léta a jara. Kniha jest pi nepatrnosti objemu

neobyejn obsažná a jadrná: poví na nkolika

stránkách všecko, k emu by jiní školští a od-

borní estetikové a kritikové potebovali tžkých
knih a co by pak ješt svojí terminologií a jar-

gonem, které jsou tak velebnými a dmyslnými
maskami prázdnoty — obešli a zamleli. Kdoví,

že posud nejcennjší píspvky k theorii umní
podali práv umlci, mže se radovat jen z toho,

vyslovuje-li se oteven umlec o svém umní
nebo o vynikajícím jeho representantu.— Knížka

pináší také reprodukci leptu a nkolika kreseb

a obrazu Israelsových. F. X. Š.

LA BEAUTÉ MODERNE, PAR EUGENE
MONFORT (nákladem „La Plume" v Paíži).

Sbírka pednášek konaných od února do ervna
min. roku na „Collge Esthétique" a podávající

estetiku a éthiku (individualistickou ovšem) mo-
derní tvorby a psychologii i genesi moderní

krásy. Kniha pes to, že nkteré otázky formuluje

s úmyslnou píkrostí, je nesena krásným dechem
inspirace a bohata šastnou stylisací a plodným
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ešením celé ady problém, o nichž se obyejn
uboze málo pemýšlí.

HANDZEICHNUNGEN ALTER MEISTER. Mni-

chov, nákl. Vereinigte Kunstanstalten A. G. Dvacet

dobe vybraných a výborn reprodukovaných

kreseb velikých historických mistr, které zasv-
cují dobe do jich techniky, stylu a metody.

— V listopadu vyšel 1. sešit msíníku „Dílo“,

vydávaného Jednotou výtvarných umlc v Praze.

— V Lublani poal vycházet „Slovan", nový

msiník pro literaturu a umní.
— „La Plume" zahajuje prosincovým íslem

supplément „Finsko" v ad ísel vnovaných
muednickým národm XX. vku. Text píše Janu

Moruran. V reprodukcích zaadn bude Edelfeldt,

Gallén, Halonen, Jarnefeldt, Wikstrom a j. Táž
revue chystá ku dni 15. ledna souborné íslo,

vnované belgickému sochai C. Mennierovi.

— „Mir iskusstva," vydávaný p. S. Djagilevem

v Petrohrad, je dnes skuten nejlepším um-
leckým listem. List s tak širokým rozhledem

vydávaný, který pináši v pehledu reprodukce

skuten znamenitých ukázek vážné produkce

celého svta, v textu pak výborné práce váž-

ného stylu — je nejen pro široké kruhy, ale

i pro umlce vzácnou stravou a bude nám
„evropanm" ješt dlouho ideálem. Pes zrád-

cování všelijakých studených professor kteí,

jak nám p. Rostislavov sdlil, kií jako u nás

„jen pomalu", — vykonal „Mir iskusstva" za

krátkou dobu svého vycházení obrovský kus

ohrožující práce. Maii a kritik Alexandr Be-

nois, spolupracovník téhož listu dokonil druhým

dílem „Djiny ruského malíství," námi již v V.

ro. „V. S.“ avisovaného doplku K pekladu Mu-
therových djin malíství 19. vku.
— V nejbližším isle „Die Kunst f. Alle" vyjde

íslo A. Rodina.

JAN PREISLER,
PLAKÁT V. VÝSTAVY
SPOLKU V. U. MÁNES
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L’ART FRANQAÍS CONTEMPO-
RAIN PAR GABRIEL MOUREY.

La supériorité de la France en matire

art pur est actuellement un fait devant

lequel les esprits les plus passionnés de

nationalisme 11 ’hésitent plus, quoi qu’il Ieur

en coute, á s’incliner. L’univers artisti-

que a les yeux fixés sur nos peintres et

nos sculpteurs; de Paris une grande lu-

mire de Beauté esthétique se répand sur

le monde; nulle école modeme ne ren-

contre, hors de ses frontires, un plus en-

thousiaste accueil que 1’école frangaise;

aucun mouvement art 1’étranger ne se

montre aussi attentif á observer la marche

!

Le constater ici, au moment méme oú les

artistes frangais recoivent de leurs pairs

et du public, dans un pays aussi sympa-

thique que la Bohéme á nos idées et á nos

idéaux, une si généreuse hospitalité, on

comprendra que cela puisse causer quelque

joie á un écrivain qui, si attaché qu’il se

flatte étre á la gloire aríistique de son

pays, n’a jainais épargné, cependant, á la

pénétration et á la divulgation des génies

étrangers, 1’indépendance et la sincérité de

ses convictions.

Aussi, 1’occasion que les membres du co-

mité de la Société „Manes“ lui ont si gra-

cieusement offerte de donner á leurs com-

patriotes, aprs le triomphe de 1’exposition

Rodin, une vue ensemble de 1’état actuel

de l’art frangais, il l’a saisie avec Pempres-

sement que méritait une si flatteuse mar-

que de confiance et la certitude de Pim-

mense intérét que ne pouvait manquer de

présenter, tant pour les artistes frangais

que pour les artistes tchques, la réalisa-

tion un tel projet. Mais il voudrait — avant

de préciser (ce qui est le but de cette

étude!) les caractéristiques de l’Art fran-

Écrit pour les „Volné Smly".

gais contemporain, en étudier les ten-

dances, les orientations — il voudrait quon

lui, pertrTit de s’expliquer sur les raisons

qui Pont guidé dans le choix des artistes

invités á cette solennité artistique.

Pour ceux qui considrent Part non comme
un jeu frivole mais comme un des plus

nobles, des plus riches et des plus dura-

bles moyens expression de la sensibilité

humaine, Pindividualisme demeure le seul

point de vue selon lequel il soit possible

envisager la production artistique con-

temporaine. Une oeuvre art ne vaudra

donc, á leurs yeux, q en raison de Pin-

tensité, de la profondeur, de Poriginalité

de vérité ressentie par un étre humain

qelle contient et dégage. Quel a été,

devant Pinfini spectacle, perpétuellement

changeant, de la nátue et de la vie, le

frisson éprouvé par Partiste, par 1’homme?

Comment tels ou tels décors de nátue, tels ou

tels moments de vie ont- ils impressionné sa

vision, fait frémir ses nerfs, exalté ses facul-

tés créatrices, ébranlé Pintimité mystérieuse

de tout son étre? voilá ce qui, dans Part,

les passionne, voilá ce qils demandent

á Poeuvre art de leur dire. Les questions

de technique auront par suit pour eux

qune importance secondaire et relative;

ils souffriront, á tort ou á raison, — á

raison, je le crois bien! — de les voir,

comme cela est arrivé trop fréquemment

dans Phistoire de Part, dominer les préoc-

cupations de Partiste, accaparer son acti-

vité entire.

L’art frangais modeme est, on peut

Paffirmer sans crainte un démenti, celui

qui présente le plus riche épanouisement

individualités, de sensibilités originales,

celui qui s’est le plus victorieusementaffran-



chi des mauvaises íraditions académiques,

celui ou le sens de findividualisme se ré-

vle le plus large et le plus fécond. Voilá,

si je ne me trompe, la raison premiére de

son rayonnement universel
;
voilá pourquoi,

dans tout le monde civilisé, il n’est pas

un talent las de 1’esclavage des formules,

avide indépendance, épris de vérité et

conscient de la mission de 1’artiste mo-

deme, qui se refuse á reconnattre sa su-

prématie et á s’inspirer des exemples salu-

taires que révélent ses manifestaíions.

Done, montrer aux artistes et au public

tchques, sous touíes ses faces, sous ses

aspects les plus multiples, l’art francais

actuel, aussi bien dans les productions na-

tionales que dans les productions artistes

si directement reliés au mouvement dont il

est question que nous avons pris 1’habi-

tude en France de les considérer et de les

traiter comme nótres, donc réunir en Bo-

héme un ensemble aussi varié et aussi

significatif que possible oeuvres congues et

exécutées dans le sens que j’essayais in-
diquer plus haut, sans autre paríi-pris que

de s’attacher á mettre en íumire des in-

dividualités, non de bons élves sages

sachant par coeur des legons péniblement

apprises, pas plus que de prétendus maitres

dont 1’habileté professionnelle ne supplée

qu’insuffisamment á 1’absence originalité,

íelle est la raison étre de cette exposi-

tion. Ce sera, j’en demeure convaincu, pour

la Société „Manes“ un durable honneur

que avoir eu 1’initiative et avoir fa-

vorisé la réalisation une aussi noble en-

treprise; et si cette manifestation ne valait

intrinsquement autant, elle mériterait, me
semble-t-il, pour les idées qui la dominent

et dont elle est, si l’on peut dire, la

matérialisation, tout le succs qui, je le

pressens, 1’accueillera.

Ce succs, il me plait espérer qu’á tra-

vers les oeuvres charmantes ou magnifi-

ques, gracieuses ou austres, des repré-

sentants les plus autorisés de 1’école fran-

gaise contemporaine, il atteindra plus loin,

jusqau coeur méme de notre esprit na-

tional, il permettra de pénétrer plus pro-

fondément 1’áme de notre race dans ses

expressions les plus récentes et les plus

significatives des diverses tendances esthé-

tiques de ce temps. Car, en vérité, toutes

les écoles sont ici représentées — sauf

1’Ecole! c’est á dire, sauf l’art imperson-

nel, qui ne vit que de vaine science, de

sches formules apprises par coeur, de

recettes toutes faites: oú 1’impression de

vie, de sincérité, humanité que ressenti-

ront, je 1’espre, touš les visiteurs, libres

de partis pris, de cette exposition. Voilá

de l’art vivant sous lequel palpitent des

coeurs, révent des imaginations, pensent

des cerveaux hommes; chacun parle une

langue qui lui est propre, s’exprime á sa

manire, dit avec spontanéité son émotion

devant le specíacle du monde. Le critique,

pour bien comprendre et justement sentir,

doit se doubler un psychologue.

Vraiment, rien n’est plus captivant que

cette diversité aspectsdu mouvement artis-

tique frangais, depuis vingt ans, depuis la

íloraison définitive de maitres comme un

Carrire et un Besnard, depuis la victoire

de 1’impressionisme avec Sisley, Renoir,

Degas et Claude Monet, avec la pure Íu-

mire un génie comme celui de Puvis

de Chavannes illuminant de la splendeur

de ses réves la fin de notre XIXe sicle

artistique, avec le déchalnement de souf-

france et de volupté, le tourbillonnement

de vie qui fait de 1’oeuvre de Rodin une

oeuvre presque unique dans les fastes

mmes de l’art universel! Que de décou-

vertes! Que élans nouveaux, imprévus!

Quelle volonté superbe, chez touš ces

hommes, étre de leur temps, éterniser

1’áme de leur époque! Partout ailleurs, on

peut le prévoir, de tels maitres eussent

fait écoie, dans le mauvais sens du mot,

et 1’art se fut figé dans des redites. Ils

ont trouvé de neuves manires de voir et



de fixer leurs visions, de sentir et ex-
primer leurs sensations, et autres, venus

aprs eux, tout en leur gardant le respect

et l’admiration qu’ils méritent, ont eu la

force échapper á leur influence et un

sentiment assez haut de leur valeur indi-

viduelle pour se chercher eux-méme dans

1’étude libe, consciencieuse et pour réus-

sir á se créer leurs moyens propres ex-
pression.

Ces derniers, il faut bien le dire, furent

singulirement favorisés par la création en

1890 un nouveau salon, le salon de la

Société Nationale des Beaux-Arts, dont

Puvis de Chavannes devint, en 1891, et

demeura jusqu’á sa mort, c’est-á-dire huit

années durant, le glorieux président. Ils

y rencontrrent un accueil large, une ho-

spitalité bienveillante quils n’auraient certes

jamais trouvés au salon de la Société des

Artistes Franqais; ils purent s’y produire

librement, dans un milieu plus propice á

la manifestation des idées nouvelles, á 1’abri

des, coups de la férule académique, sous

le hautain exemple de 1’admirable maltre

de rAmphitéatre de la Sorbonn et du Pan-

théon qui fut, pendant toute sa carrire,

combattu par 1’injustice et 1’envie des ponti-

fes de 1’lnstitut et n’en conserva pas moins

son indépendance homme et artiste.

Cependant, 1’impressionnisme achevait de

s’imposer. Bon gré mal gré, en dépit des

protestations de M. Gérome et autres

peintres officiels, Claude Monet, Renoir,

Sisley, Pissarro, avec Manet, franchissaient

le seuil du Musée du Luxembourg, gráce

á la générosité un des leurs, le peintre

des Rabotteurs de parquet, Caille-

botte. A 1’exposition universelle de 1899,

Monet venait de triompher. L’hostilité du

public était vaincue; les amateurs se dispu-

taient au poids de l’or des toiles dont,

dix ans plus tót, ils eussent point con-

senti á déshonorer leurs collections. On se

rendait compte, enfin, de la sincérité, de

1’originalité vraie de ces artistes si long-

temps bafoués et l’on découvrait qu’au lieu

étre les révolutionnaires qu’on les accu-

sait étre, les destructeurs des belles tra-

ditions de l’art francais, ils n’étaient, au

contraire, que les continuateurs des mal-

tres de 1830, des paysagistes de Pécole de

Fontainebleau. Mais, ils allaient plus loin

qeux, libéraient entirement l’art du pay-

sage des quelques conventions qui s’y at-

tachaient encore, et par 1’étude directe, sur

nátue, en plein air, des effets atmosphé-

riques, révélaient tout un inconnu, orien-

taient la peinture verš plus de clarté, plus

de vérité, plus de spontanéité franche et

vivante. Vrai, il sera impossible aux histo-

riens art de 1’avenir de ne pas recon-

naltre la portée et 1’importance de leurs ef-

forts; qu’ils l’avoue ou non, qelle soit

visible ou non dans ses oeuvres, je ne

vois pas un peintre aujourhui qui n’ait

bénéficié des découvertes de 1’impression-

nisme.

Cette vitalit, cette puissance de renou-

vellement perpétuel qui caractérise Part

francais n’est-elle pas merveilleuse autant

que la variété de tempéraments dont je

parlais tout á 1’heure?

Voici Albert Besnard, décorateur de belle

envolée, de fanfaisie lumineuse et fleurie,

portraitiste incomparable des elégances de

la femme modeme, évocateur féerique des

fétes de la lumire et de la gráce con-

temporaine, visionnaire également épris

de rév et de réalité, virtuose incompa-

rable du pinceau, du pastel, de la pointe.

Du Portrait deRéjane aux décorati-

ons de 1’Ecole de Pharmacie et de 1’Eglise

de Berck-sur-mer, des études algériennes

á la Féerie intime, c’est la méme
ivresse de la couleur, les mémes raffine-

ments, les mémes séductions, la méme
malitrise.

L’art de Carrire est plus grave et plus

profond; il aboutit á des simplifications

plastiques qui appartiennent presque au do-

maine de la sculpture. Quelle intensit, et

en méme temps quelle douceur émotion,
quelle force expression spirituelle, quelle

lil



grandeur de beauté contenue, quelle sou-

plesse, quelle tendresse de vie! Comment

oublier ces gestes étreintes maternelles,

ces attitudes de rév, ces mouvements de

pensée, ces palpitations de chair qu’ont

les figures deCarrire? Rappelez-vous aussi

les portraits Alphonse Daudet, de Gabriel

Séailles, du sculpteur Devillez, Edmond
de Goncourt, de Rodin, de Verlaine, rap-

pelez-vous cette grande page grouillante

humanité, leThéatrePopulaire, ou

l’Aube!... Ce que dit Carrire, les pa-

roles humanité et art qu’il prononce

dans ses oeuvres, qui donc, avant lui, les a

prononcées? Les révélateurs, en art, comme,

ailleurs, dans toutes les branches de l’in-

tellectualité, sont peu nombreux: Carrire

est un révélateur.

Degas, lui, doit étre considéré comme
un classique, et quiconque connait son

oeuvre sait qu’il a droit á ce titre. Ses

plus grandes admirations restent, affirment

ses amis, les primitifs et Dominique Ingres;

en réalité, sa conception de l’art ne dif-

fre gure de celle que professrent ces

maltres admirables; il traite autres sujets,

ceux qu’il voit autour de lui, pres de lui,

mais il peint son temps comme eux pei-

gnirent le leur, avec la méme sincérité

passionnée, le méme respect de la nátue,

la méme recherche consciencieuse de la

beauté. Influence énorme que la sienne,

influence un peu . . . comment dire? her-

métique, mais non moins réelle et dont

ceux qui vivent dans son intimit assurent,

á bon droit, j’en suis certain, que l’on ne

mesurera 1’étendue que le jour o il con-

sentira — s’il y consent jamais! — á une

exposition ensemble de son oeuvre.

Claude Monet! le maltre de la lumire;

avec Claude Lorrain, Turner, Corot, un des

plus grands paysagistes de touš les pays

et de touš les temps. Celui, en touš cas,

qui a le plus magnifiquement et le plus

surement incorporé, matérialisé sur une

toile tendue, avec de la couleur et des

pinceaux, les fluidités, les gloires, les ten-

dresses, les subtilités, les ardeurs, les non-

chalances, les sourires, les colres, les

folies, les douleurs, les joies, les délires

de la lumire; la lumire, 1’atmosphre,

dans leurs caprices incessants, dans leurs

perpéíuelles nuances autour des choses,

sur les formes, voilá son unique motif

inspiration, et qu’il les regarde se jouer

parmi les Peupliers, sur les Meules,
sur les cimes neigeuses des montagnes de

Norvge ou le long des rives de la Seine,

á Vétheuil, ou dans les massifs de fleurs

de son jardin, ou sur les plaines de la

Hollande ou á travers les brouillards de

la Tamise, ou dans les anfractuosités des

falaises normandes et des rochers bretons,

ou sous les pins de la cote azur, c’est

á les percevoir et á les fixer qu’il a voué

sa vie et son art; grand artisté que gran-

dit encore la haute indépendance une
carrire ou l’on ne découvre ni une fai-

blesse ni une compromission.

Renoir est de la méme race: dans les

musées de 1’avenir on réservera une belle

plae á telles toiles signées de son nom,

la Loge, laDanseuse, lePortrait de

Mme Georges Charpentier, entr’au-

tres. Que exquises figures de femmes,

de jeunes filles n’existe-t-il pas de lui, fi-

gures fralches, aux lvres épanouies, aux

clairs regards instinctifs, comme luisants

de santé et de vie inconsciente? „La

grande séduction de 1’art de Renoir, dit

Gustave Geffroy, c’est la vision directe,

la nátue regardée chaque fois avec le

méme désir ardent.“

Combien différents, et de vision et de

technique, paraltront, prs de ces artistes,

un Charles Cottet, un Lucien Simon, un

René Ménard, un Jacques-Emile Blanche,

quatre personnalités de premier rang, qua-

tre des maltres de demain: Cottet, senti-

mental mélancolique qui ne se plalt vrai-

ment que parmi le passage des nuées

grises sur la mer et les landes Armori-
que, que sous 1’éclat des tragiques cou-

chers de soleil dans les solitudes breton-



nes, qu’au milieu des populations frustes

de cet étrange, de ce mystérieux et fa-

rouche pays breton dont il a si profondé-

ment pénétré l’áme pleine de tristesse su-

perstitieuse, Cottet, le peintre á la facture

si puissante et si personnelle du Repas
adieu, de 1’Enter emen t en Breta-

gne, du F e u d e 1 a S a i n t-J e a n, du C h e-

val bia ne sur la lande, de tant de

paysages poignants!

Lucien Simon, Ie triomphateur de cette

année au salon de la Société Nationale des

Beaux-Arts avec ses Soeurs quéteuses,

talent une prodigieuse assurance, une
rare vigueur que séduisent également les

pittoresques coutumes du Finistre et les

moeurs encore si caractéristiques de la

bourgeoisie provinciale; portraitiste aigu

et souple á la fois, expert á mettre en

relief les dominantes psychologiques avec

un sens de la vérité dont on ne trouve

1’équivalent, en littérature, que chez un

artisté du style comme nótre grand Gu-

stave Flaubert!

René Ménard, tout imbu de souvenirs

classiques, a remis en honneur le paysage

composé, les recherches de style et har-
monie dont les effets parent son oeuvre

une si irrésistible séduction. La magie

des couchants, la détresse des crépuscules

n’ont pas aujourhui de pote plus ému

que lui ni qui les interprte avec plus de

noblesse et de parfaite sérénité.

Une intelligence fine, une science entiére

de son métier, une volonté de mieux ja-

mais lasse de ses efforts et toujours en

quéte de conquéte, tels sont les caract-

res moraux, si l’on peut dire, du talent

de Jacques-Emile Blanche. Nul n’est plus

que lui compréhensif et éclairé, mais quel-

les que soient les influences qu’il a subies,

celle de Manet abord, celle de Whistler

ensuite, celle des grands portraitistes an-

glais, il réussit á étre personnel; certains

de ses portraits de femmes et de fillettes,

certains de ses portraits á plusieurs per-

sonnages, telles de ses fantaisies féminines,

surtout quelques-unes de ses natures mortes

sont des morceaux de premier ordre,

une rare saveur de matire et que marque

une supréme distinction.

Je ne crois pas que l’on puisse étre in-

sensible au charme tendre et si discret de

l’art que pratique Henri Le Sidaner, á la

séduction de silence et intimité qui fait

de ces crépuscules de petites villes aux

maisons qui s’allument, de ces nuits pai-

sibles dans les rues et les places déser-

tes, de ces sommeils de neige sur les toits

des vieilles demeures, oú il excelle, des

pomes incomparablement doux et une
unique beauté. Personne ne peint comme
lui le silence et la pénombre; il voit, il

sent des choses que l’on n’a vues ni senties

avant lui, et cela spontanément, par la vi-

bration une sensibilité exquisement et

naturellement raffinée et subtile.

Aman-Jean ne possde pas une moins

nette originalit, et la gráce alanguie de

ses figures de femmes, son aristocratie de

vision, sa fantaisie de décorateur épris de

belles formes et harmonieuses colora-

tions, sa souplesse de portraitiste lui assu-

rent des succs qui montrent combien le

gout public s’est affiné et que les temps

sont presque passés ou 1’art tapageur et

vulgaire de certains emportait seul les

suffrages de la foule.

Gaston La Touche a, de méme, forcé

1’admiration par la fougue de son talent

et ses dons exceptionnels imagination.

Quel enchanteur! Une atmosphre fiévreuse,

féerique incendie ses créations et je ne

vois point actuellement en peinture „ani-
mateur“, pour employer le mot de Gabriel

Annunzio, qui puisse lui étre comparé.

Les qualités un „vériste“ comme J.

F. Raffalli ne font que grandir dans le

voisinage un imaginatif comme La Touche.

Cette précision observation, cette netteté

de technique qui caractérise „le peintre

des humbles, des va-nu-pieds et des der-

niers des pauvres gens“ selon 1’expression

de J. K. Huysmans, ont une saveur bien

V



particulire
;

puis, Raffalli a compris de

manire neuve l’air de Paris et de sa ban-

lieue et s’il reste insensible aux beautés

saines de la grande nátue, en revanche,

il sait trouver les accents les plus per-

sonnels pour traduire 1’impression spéciale

de ces paysages parisiens, un artifice et

un caractre bien définis.

Henri Martin congoit l’art de faqon ab-

solument différente; c’est un lyrique, pos-

sédé par les plus nobles ambitions, á qui il

faut, pour déployer les fastes de son rév,

de vastes surfaces murales; né dans un

pays de soleil, il aime évoquer les lumi-

neuses figures des Muses dans des clairires

de pins, peindre lesjoies sereines Edens
retrouvés, allégoriques visions ou il s’af-

firme, depuis la mort de Puvis de Cha-

vannes, comme un de nos maítres-dé-

corateurs. Dans des morceaux de dimen-

sions restreintes, on admire en lui un

paysagiste savoureux qui exprime intensé-

ment la poésie de son pays natal, pousié-

reux et ensoleilié.

René Prinet, au contraire, est un peintre

intimité; son art est tout de discrétion,

allusion, si l’on peut dire, malgré la pré-

cision une technique qui vise toujours,

et l’atteint souvent, la perfection. 11 faut

éíudier de pres ces petites toiles: elles

contiennent tant de choses délicates et

charmantes!

Combien autres encore dont je vou-

drais dire les mérites, 1’originalité : Mau-

rice Denis, décorateur exquis qui a la sim-

plicité sincre des vrais primitifs, un sens

de la couleur imprévu, et Vuillard, et Bon-

nard, et K. X. Roussel et Félix Vallotton,

fantaisistes délicieux qui mélent á des dons

observation directe un sens ironie si

particulier et un souci de recherches nou-

velles si intéressant et souvent si heureux;

Henri Duhem et Madame Henri Duhem,

poétes attendris de la vie provinciale et

de cette nátue du Nord au charme mys-

térieux et comme étouffé; Henry Esti-

enne dont le tempérament s’avoue si fi-

nement mélancolique et amoureux des

„choses muettes"
;
Ernest Laurent, qui signe

de beaux portraits profonds et qui laisse

planer sur ses figures une espce de gráce

songeuse une si rare distinction; Jules

Adler, á qui la vie de 1’ouvrier inspire de

fortes pages émues, bellement composées

et peintes; Emile Wery qui continue de

tenir toutes les promesses qannongaient

ses B a t e 1 i e r s d’A msterdam, du Musée

du Luxembourg; Adrien Duvent, encore en

voie de conquérir sa personnalité mais dont

le talent sérieux autorise tant espérances

;

G. Jeanniot, un de nos meilleurs petits

mattres, peintre aigu des moeurs de Paris,

paysagiste curieux, portraitiste véridique,

illustrateur, graveur á la manire vive et

souple; Henri Morisset, intimiste harmo-

nieux et raffiné; Jean-Pierre Laurens, un

des fils de Jean-Paul, tempérament énergi-

que et sain sur 1’avenir de qui on est en

droit de compter; Eugne Loup, doux ré-

veur qui se plait aux gestes douloureux,

aux graves attitudes éplorées ou médita-

tives; Gasíon Prunier qui apporte une

compréhension si modeme des paysages

urbains; Moreau-Nélaton dont les études

de nátue et de vie intime offrent une

si cordiale sincérité artistique et humaine;

J. P. Meslé en qui l’on sent tant de ten-

dresse émue devant la beauté des soirs

et des clairs de lun, des humbles maisons

ou ont vécu des hommes, des vieux arbres

á 1’ombre desquels s’abritrent des amours

et des réves!

Je voudrais ne négliger personne, faire

aussi complet que possible ce tableau

sommaire de l’art frangais contemporain,

préciser la plae que chacun occupe, les

tendances de chacun
;

il faudrait tout un

livre et je n’ai que quelques pages á

remplir!

Helleu! qui ne connait ces adorables fi-

gures de femmes qavec tant de maltrise

libe il trace sur le cuivre avec la pointe

de diamant, ou qu’au crayon de couleur,

sur le papier ou la toile, il saisit dans



leur élégance subtile! Helleu, 1’ainoureux

des choses blanches et, en méme temps,

le passionné des charmesfanés de Versailles,

Tamaní des jardins automne o croupis-

sent dans l’eau des bassins les cadavres

des feuilles jaunes, et en méme temps, le

peintre des intérieurs decathédrales, Notre-

Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres,

parmi la pénombre traversée des lueurs

du jour á travers les verriéres, Helleu,

1’adorateur du XVlIíe sicle frangais et

des hortensias bleus dans des osiers ja-

ponais! Helleu!

Et Chéret! l’unique égayeur, pendant

des années, des murs de Paris, le maltre

de 1’affiche, le dispensateur un art de

joie claire, de chantante saníé, le décora-

teur modeme par excellence, en qui se

concentre la verve des mattres galants de

jadis et la plus vibrant frénésie de mo-

dernisme.

Ai-je parlé de La Gandara, de ses por-

traits de femmes si étrangement séduisants,

si aujourhui et qui resteront, et comme
des oeuvres art précieuses, et comme
de précieux documents; de Victor Prouvé

dont la fire santé développe sur les mu-

railles de nos monuments de beaux réves

de vie heureuse dans la pléniíude des in-

stincts, de Victor Prouvé qui est une des

activités les plus fécondes de cette Ecole

de Nancy au destin de lequelle ce grand

énergique qu’est Emile Gallé s’est voué,

oeuvre et coeur; de ce jeune Augustin

Hanicotte qui s’est fixé dans le Nord de

la Hollande et s’applique avec succs á

traduire 1’intense poésie des paysages et

des types de lá-haut; Emmanuel Fougerat,

qui, avec Ma Maisonnée et le Por-

trait du supérieur du Séminaire
de Vitré, se signala si brillamment, ce

dernier salon, á 1’attention de la critique; de

Gasíon Le Mains, nátue mélancolique qob-
sde la tristesse grise des ciels bretons en

méme temps qu’une fiévreuse ardeur de

coloriste, chercheur de procédés nouveaux,

fine conscience artiste
;

ai-je parlé

Edouard Saglio, André Ulmann, deMlle

Delasalle, Emile Boulard, de Lucien et

de Georges Griveau, touš bons peintres

dont les mérites divers valent plus qu’une

simple mention; André Dauchez, dont

les paysages bretons soní empreints une
si grande noblesse; de Gaston Hochard,

vigoureux interprte de la vie provinciale,

des types caracíérisés, avec une fougue du

pinceau et une sureté peu communes; de

Henry Caro-Delvaille, qui débuta 1’année

dernire par le grand succs de sa Ma-
nu c u r e et s’affirma cette année avec cette

étrange et un peu perverse Dáme á

1’hortensia un charnie si complexe;

de George Desvallires, visionnaire inspiré

des mythes évanouis, des légendes loin-

taines, des gloires éteintes?
*

* *

Qil me reste peu de plae pour dire

des impressionnistes et de ce mouvement

tout ce qil faudrait en dire. Lá encore,

quelle richesse de production, quelle plan-

tureuse abondance de tempéraments ! Pis-

sarro, un des ancéíres, toujours sur la

brche, élargissant sans cesse sa vision;

Mile Mary Cassatt et ses fraíches mater-

nités aux gestes si délicats et si vrais;

Maxime Maufra, á chaque effort s’affinant

et se complétant, allant verš plus de li-

berté technique et une perception plus

subtile des variations de Tatmospliére

;

Espagnat, le peintre des jeux enfants,

parmi les joies florales des jardins, lumi-

niste vibrant qui sait si bien faire jouer

la lumire sous les masses vertes, autour

des figures dont il peuple ses tableaux et

ses décorations; etZandomeneghi, et André,

et Loiseau, et Guillaumin, et Lue, et Moret,

et Lebourg, touš également passionnés de

clarté et de vérité, esprits et talents libres,

puisant dans leur perpétuelle intimit avec

la nátue laforce étre eux-mémes. Quelle

saveur ont leurs toiles! comme elles sen-

tent bon le plein air, le frémissement des

feuilles, 1’odeur de la mer, la chaleur du

soleil

!
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Nombreux encore, ceux dont je ne puis

que mentionner le nom: Maurice Lobre,

parfait figurateur des splendeurs de Ver-

sailles; Etienne Dinet, le plus exact et le

plus lumineux de nos orientalistes
;

Henri

Riviee, le maltre des Aspects de la

Nátue, de la Marche á 1’Etoile, des

Trente six vues de la Tour Eiffel

qui vont prochainement paraitre chez 1’édi-

teur Eugne Verneau, lithographe, xylo-

graphe absolue perfection; J. G. Besson;

Victor Tardieu; Milcendeau; Maurice Eliot;

Henri Dumont; Henry Lerolle; Léon Lher-

mitte
;
Louis Picard . . . tant auíres .. .

* *

A 1’étranger, tout pres de nous, en Bel-

gique, en Angleterre, en Suisse, en Alle-

magne . . . plus loin, en Amérique quels

sont les artistes qui, tout en demeurant

fidles aux traditions de leur art national

et au génie de leur race, ne doivent pas

beaucoup, au point de vue modeme, á l’art

frangais? Le prétendre, ce n’est, je le

crois, diminuer nullement leur originalit

et leur valeur propre; qui entre eux,

ailleurs, se blesserait de cette affirmation!

Les Académies Jullian ne regorgent - elles

pas de jeunes peintres qui, de toutes les

parties du monde, viennent rendre á l’art

frangais 1’hommage de leur admiration,

achever chez nous leur éducation esthéti-

que? Et cela vraiment, ne nous donne-t-il

pas le droit de les considérer comme nó-

tres? O, autre part, recoivent-ils un meil-

leur accueil que chez nous? les portes de

nos expositions leur sont grandes ouver-

tes; et si nous leur restons reconnaissants

accepter avec tant empressement notre

hospitalité, ne nous doivent-ils pas, eux,

quelque gratitude pour le bel exemple, le

haut enseignement, les legons indépen-

dance et amour de la vérité que leur donne

Part fran^ais modeme?
Parmi ceux-ci compter des artistes de

la valeur un Emile Claus, un Albert

Baertsoen, un Léon Frédéric, un Con-

stantin Meunier, qui sont redevables á la

France, en grande partie, — soit dit sans les

offenser — de leurs succs, ranger un Thau-

low, un Alexander, un Boldini, un Humph-
reys-Johnston, un Alexander Harrison, un

Brangwyn, un Alfred East, un Zuloaga, un

Dannat, un Walter Gay, un Vail, dans

cette catégorie artistes considérés comme
de vrais compatriotes par les artistes fran.

gais — sans parler de Whistler presque

fixé chez nous, de Sargent qui vécut long-

temps á Paris, de Zorn ou Edelfelt,

n’est-ce point lá, sans vain orgueil, pour

Part frangais, un véritable et nouveau titre

de gloire? L’étonnant, et ce qui est á

leur honneur et au notre, c’est de les

voir, par Pétude de nos maltres, Ingres

ou Delacroix, Courbet ou Corot, Millet

ou Monet, Puvis ou Besnard, Chassériau

ou Carrire, que sais-je, par le contact

de nos milieux artistiques, élargir, deve-

lopper, enrichir une sort de sentiment

universalité, les dons naturels á leur

race, hausser leur conception de Part á

un niveau, comment dire, plus humain,

plus général, plus éternel. Constantin Meu-
nier demeure flamand, Emile Claus et

Baertsoen de méme, mais imaginez-les

privés du flambeau de nos arts nationaux;

ils seront quand méme, certes, de grands

artistes, mais il me semble qils seront

de moins grands artistes. La chose est

plus vraie encore, je crois bien, pour les

peintres et les sculpteurs américains qui

ne peuvent trouver dans leur pays le point

appui, le milieu, les traditions, Patmo-

sphre indispensables á la naissance et á

la pleine floraison de Partiste. Thaulow,

bafoué dans son pays, vient réussir et

vivre á Paris. Zuloaga, inconnu en Espagne,

a rencontré chez nous ses premiers suc-

cs. Brangwyn est plus célbre en France

comme peintre qu’en Angleterre; lá-bas, il

est encore contesté; ici, il a pris rang

parmi les meilleurs.

J’abrge ces considérations
;

ne me re-

ste-t-il pas encore á vous donner un
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apergu du mouvement de la sculpture, de

la gravure et de l’art appliqué en France?

*
* *

La gloire de Rodin est aujourhui trop

universellement reconnue, son triomphe en

Bohéme est trop récent et a été trop grand

pour qu’il soit nécessaire insister sur son

oeuvre; je ne parlerai donc que de son

influence. Rodin a libéré la statuaire des

sottes conventions qui Penchainaient; il a

ouvert á cet art une voie large, des ho-

rizons nouveaux et ceux qui Font suivi

sur cette rout lui doivent beaucoup;

mais il leur doit aussi avoir combattu

pour ses idées, de ne pas s’ étre senti seul

dans cette lutte
;
leurs efforts dans un sens

analogue au sien lui ont servi appui,

1’ont puissamment aidé, ont contribué á

assurer sa victoire. Eux seuls, alors que

tout le monde Paccablait, le public, la cri-

tique, ses grands confrres de 1’Institut,

eux seuls le défendirent, sentant toute la

portée de son effort pour 1’avenir méme
de leur art : des hommes, des artistes,

comme Jules Desbois, Alexandre Charpen-

tier, Camille Lefvre, Dampt, Mile Camille

Claudel méritent leur part de la gloire de

Rodin; ils ont appuyé par leurs oeuvres

personnelles l’épanouissement de son oeu-

vre; c’est une justice que tout historien

art impartial est contraint de leur rendre.

Albert Bartholomé est, également, un

statuaire de grande envergure, et le Mo-
nument aux Morts, par la profondeur

et 1’élévation du sentiment, la beauté de

la conception, restera comme une des plus

hautes oeuvres de la sculpture frangaise

du XIXe sicle.

Le talent Alexandre Charpentier a des

gráces incomparables; il a la clarté idées,

la souplesse, la fantaisie mesurée, cet

amour de la form élégante qui caractéri-

sent les sculpteurs frangais de la Renais-

sance et du XVlIíe sicle, et en méme
temps, le sentiment le plus raffiné du mo-

dernisme. Certaines de ses plaquettes sont

de véritables petits chefs-oeuvre; et s’il

sait atteindre á la grandeur dans un bas-

relief comme les Boulangers, il n’en

sait pas moins réaliser des bijoux de petite

statuaire comme La Fuite de 1’Heure

et tant autres de ces charmantes figuri-

nes si vivantes et si délicatement expres-

sives.

Camille Lefvre possde autres dons;

il me plait de le comparer á ces imagiers

du Moyen-Age, sincres et vigoureux arti-

sans qui furent de si beaux artistes. Son

haut-relief, Le Sculpteur, ses bustes de

femmes pensives, sa statue de la Pein-
ture á 1’entrée du Grand Palais des

Champs-Elysées ont une espce de gra-

vité sereine. Camille Lefvre fut désigné

par Dalou lui méme pour achever les ou-

vrages auxquels la mort Pempécha de

mettre la dernire main.

Les statuettes de Louis Dejean ont une

élégance toute actuelle de costume et

attitudes; ce sont de précieux morceaux,

exécutés avec une ampleur peu commune.

Le métier de Jules Desbois ne peut, de

Pavis de ses collgues, se comparer qu’á

celui des maltres les plus habiles de la

Renaissance; son Bust de Rodin est

superbe expression, ses étains, ses bijoux

sont des pices une entire perfection.

II m’est impossible de parler, de fagon

détaillée, de toutes les personnalités dont

la production donne á cette renaissance

de la statuaire frangaise un si puissant

éclat. Pierre Roche, fantaisiste originál,

chercheur actif de procédés nouveaux;

Rupert Carabin, bel ouvrier du ciseau et

de Pébauchoir; Felix Voulot aux inquié-

tudes de modernit si spéciales; Mme
Albert Besnard qui á la sensibilité délicate

et souple une femme joint une connais-

sance de son art toute virile
;
Emile Derré,

le modeleur inspiré de laFontaine a-
mour et du Chapiteau des Baisers,
cerveau hanté par Pobsession un art de

bonheur, un art pour touš, populaire et

sain; et Léon Fagel, et Henri Devillez, et



Jean Escoula, et Fix-Masseau, et les frres

Schnegg, et Henry Nocq, et Emile Bour-

delle, et Mme Berthe Girardet dont le

tendre talent fait intimité et de réflexion

trouve des accents si pénétrants, et ces

jeunes, Georges Dufresne, Auguste Vallin,

Marius Cladel, lefils du romancier Omp-
drailles et du Bouscassié; et tout

pres de nous, en Belgique, Tadmirable

maltre Constantin Meunier — avec Rodin,

le plus grand sculpteur contemporain !
—

qui éternise en ses oeuvres la douloureuse

beauté du travail humain, la noblesse su-

préme de 1’effort; et Jeef Lambeaux, 1’auteur

du Monument desPassions Humai-
nes, et Charles Van der Stappen, et Geor-

ges Minne, et Guillaume Charlier, et Pierre

Braecke; en Suisse, Niederhausern-Rodo,

frangais adoption, dont le monument

de Verlaine, si neuf de conception, va

s’élever bientot sur une de nos places pu-

bliques; et vénu de Finlande, Villé Vallgren,

et, venue de Vienne, Mme Ameen de

Sparre, animalier de vision neuve et forte.

Ici encore, il me faut me borner.

*
* *

L’art de 1’estampe originále, qu’il s’agisse

de la lithographie ou de la gravure sur

bois, de l’eau-forte noire et en couleurs

ou de la pointe sche, je ne vois pas qu’il

ait jamais été plus florissant qu’ajourhui.

11 sollicite touš les talents; 1’infinie diver-

sité des moyens expression qu’il com-

porte et qu’il développe par la pratique,

attire touš les tempéraments, séduit toutes

les individualités.

Helleu, avec ses pointes-sches
;
Auguste

Lepre, trs grand artisté, vrai créateur,

avec ses eaux-fortes, ses lithographies, ses

bois en couleurs; Bracquemond, aquafor-

tiste de métier prestigieux; Georges Jean-

niot, HenrbRivire, Louis Legrand, Lunois,

Jean Veber, Edgard Chahine, arménien ori-
gine, si personnel de compréhension et de

technique; et toute la pléiade des aqua-

fortistes en couleurs, Francis Jourdain, bon

peintre autre part, Georges Godin, Ri-

chard Ranft, Bernard Boutet de Monvel,

Jacques Villon, Laffitte, Charles Huard,

Eugne Delatre, J. Pinchon, Charles Hou-

dard, Henry Paillard, Manuel Robbe, Char-

les Maurin et le regretté Gaston Ey’Chenne

;

et Steinlen dont le talent magistrál s’essaie

á touš les procédés et qui demeure un des

dessinateurs de la vie modeme les plus

abondants et les plus primesautiers
;

et ces

curieux xylographes Tony et Jacques Bel-

trand, Emile Laboureur, Paul Colin
;

et

Eugne Bejot, et Gustave Leheutre; et

Paul Renouard, 1’incomparable chroniqueur

du crayon et de la pointe-sche, qui un
bout á 1’autre du monde promn son re-

gard observateur indépendant, ironiste,

si joliment frangais; et tant autres, tant

autres qui me pardonneront, non de les

oublier, mais de ne les point citer; touš,

ils revivifient par 1’acuité ou la delicatesse,

la profondeur ou la légereté, la subtilité

ou la simplicit de leurs fagons de voir

et de sentir, ces arts de la gravure tom-

bés en désuétude.

Et ne serait-il pas injuste, pour étre

précis, de négliger touš ces dessinateurs,

touš ces fantaisistes qui, au jour le jour,

dans la presse illustrée, dépensent tant de

talent et imagination et parmi lesquels

des crayons comme Charles Léandre, Louis

Morin, Hermann Paul, Cappiello, Ábel

Faivre, Vallotton, Caran Ache, Robida,

aux cótés du grand artisté qu’est Forain

et de cet extraordinaire et délicieux Wil-

lette, valent plus que le sourire et l’amu-

sement qu’ils suscitent?

*
* *

Cest chose étrange á constater que l’art

décoratif fran^ais ne produise, comme oeu-

vres de valeur indiscutable, que des ouvrages

de luxe, et qu’il affecte tant de dédain pour

la création des objets usuels. Ainsi, il est

infiniment plus facile de se procurer en

France un bon et beau bijou modeme
qu’un Service de table, une vitrine á ex-



poser des bibelots précieux qun buffet de

salle á manger ou un lit
;

ou bien, ces

objets usuels de style modeme atteignent

des prix si éléves qils ne font que de-

meurer á la portée une minorit infime.

Nous sommes, en vérité, gens peu pra-

tiques, dans le sens ou cette qualité, on

ce défaut, contribue actuellement á donner,

en Angleterre, en Allemagne, en Autriche,

en Belgique, aux artistes décorateurs et

aux artisans, 1’occasion perpétuelle de re-

nouveler dans toutes ses parties, dans touš

ses détails les plus intimes, le décor de

la vie sociále. Cest ainsi que l’art du bijou

fleurit chez nous avec une richesse de

nouveauté qu’il n’ atteint nulle part. En-

hardis par le succs de Lalique, touš les

bijoutiers, touš les artistes se sont mis

á fabriquer et á dessiner des pices de

parure
;
quelques exces se produisirent, il

fallait s’ y attendre
;

mais 1’ ensemble

des créations de ce genre offre des qua-

lités de premier ordre, absolus mérites.

Rien de pareil, on ne peut s’empécher

en convenir, n’existe hors de France et

il est loyal avouer que, si nous nous

trouvons inférieurs á 1’étranger dans bien

des branches de P art décoratif, ici, du

moins, notre supériorité ne saurait étre

discutée.

A coté de professionnels comme Vever,

G. Fouquet et Desrosiers, Lucien Gaillard,

Falize, pour en nommer que quelques

uns, qui, par les moyens dont ils dispo-

sent, ont le champ plus libe pour exé-

cuter soit des oeuvres de leur compo-

sition, soit des oeuvres dont ils deman-

dent á autres de leur composer le dessin,

tels les bijoux réalisés par Vever en colla-

boration avec Grasset ou ceux réalisés

par G. Fouquet en collaboration avec

Mucha, les artistes sont nombreux qui

exécutent eux-mémes ou font exécuter sous

leur surveillance les objets de parure fé-

minine dont ils ont congu la form, la

couleur, 1’esprit.

A cette catégorie appartiennent, par

exemple, Charles Boutet de Monvel, Henry

Nocq, P. E. Mangeaut, Mme Annie Nouf-

flard, Marcel Bing, Colonna, A. Jacquin,

Charles Rivaud, qui exécute, outre ses

oeuvres personnelles, les bijoux modelés

par le peintre Victor Prouvé, Pierre et

Jeanne Selmersheim, Rupert Carabin, Jules

Desbois, Alexandre Charpentier, Dampt

;

les uns, exprimant leur fantaisie avec

toutes les ressources de l’art de la bijou-

terie, par Pemploi des pierres et des ma-

tires précieuses, les autres par P utili-

sation de matériaux de valeur insignifiante

qils cislent, repoussent eux-mémes, créant

ainsi des pices uniques une saveur de

travail originál qui méritent Pestime, sou-

vent méme Padmiration des vrais amateurs.

De telles oeuvres ne peuvent se décrire
;

mais que imagination dépensée, quel esprit

invention, que de trouvailles ingénieuses,

quelle virtuosit exécution

!

L’art du cuir ouvré, ciselé, patin, mo-

delé, incisé, repoussé, s’enorgueillit ar-
tisans comme Clément-Mre, Benedictus,

Louis Hestaux, Victor Prouvé, E. Belville,

entr’ autres. Pierre Roche a découvert un

curieux procédé de parchemin églomisé

avec quoi il fait des reliures exquises

Clément-Mre a pas égal dans la colo-

ration des cuirs et ses reliures, ses pan-

neaux de nieubles, etc. sont des choses

une fot belle matire.

Auguste Delaherche est le maítre des

grs flammés
;

il est potier et veut rester

potier, hostile á la fabrication industrielle,

ne produisant que relativement peu, mais

jaloux de apposer sa griffe q á des

pices de toute perfection. Les grs de

Bigot, de Dalpayrat, de Lachenal en de-

meurent pas moins fot estimables. Mo-
reau-Nélaton se livre, dans un ordre idées
analogue, quoique assez différent, á de

captivantes recherches, et ses grs cérames

de la Tournelle, ornés de décor á la ja-

ponaise, présentent de rares mérites. Dam-
mouse pratique aussi, avec un art con-
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sommé, ce métier du feu si plein de dé-

ceptions, si riche en imprévus.

Emile Gallé, lui, est un merveilleux en-

chanteurque possde la plus ardente fivre

idéal. Faire dire au verre tout ce qu’il

réussit á lui faire dire, créer avec de la

matire ces pomes délicieux de form,

idée, de couleurs qui ont la profondeur,

1’éclat, la fraicheur, le mystre des jades,

des pierres précieuses, des fleurs, des

coquillages, des vagues et des soleils cou-

chants, cela est un exquis prodige devant

lequel on reste longuement réveur.

Dans le meuble et la décoration en-

semble, c’ est Plumet et Selmersheim, Eu-

gne Gaillard, Henri Sauvage, Benouville,

Georges de Feure qui s’ imposent le plus

victorieusement, sans omettre Th. Lambert

qui dessine aussi de curieux bijoux fot

simples et ingénieux. Ceux-ci et ceux-!á,

ailleurs, en bons artisans et artistes qu’ils

se piquent étre, appliquent á la plupart

des branches de l’art décoratif leur talent,

et les appareils éclairage électrique de

Selmersheim, de Sauvage, de Dampt sont

parmi les plus remarquables productions

du genre.

Alexandre Charpentier, de son cóté, s’in-

téresse á tout
;
tout 1’attire, tout le retient

et dans tout ce qu’ il tente, il apporte

1’originalité de sa vision et la sureté de

son metier de sculpteur o il est passé

maltre.

Georges de Feure a le méme enthou-

siasme pour tout ce qui dépend de 1’ art

décoratif; ses meubles ont des qualités

de gráce tout á fait exceptionnelles
;
ses

porcelaines plaisent aux raffinés par la

subtilité de leurs formes, de leur déco-

ration et de leur couleur; ses pices de

bronze sont une nouveauté entire et

il compose, avec la méme fantaisie, la

méme verve de décorateur, des étoffes,

des bijoux, des montures éventail, des

tapis, des toilletes de femmes, des vi-

traux.

D’autres, P. L. Brindeau de Jarny et ses

cuivreries exécutées á la main
;
Louis Bon-

vallet et ses vases de métal repoussé, et

ses broderies application
;
Mme Besnard

et ses statuettes de terre cuite polychrome;

Jean Baffier et ses étains
;

Lucien Hirtz,

Joe Descomps, E. Feuillatre et leurs émaux;

George Despret et ses páíes de verre si

précieuses de couleurs
;
Felix Aubert et ses

dentelles polychromes
;
Charles Meunier et

ses reliures
;
Mme Vallgren et ses cuirs

ouvrés
;

T. Laumonnerie et ses vitraux

si riches et si fantaisistes et si neufs de

dessin et de matire; autres, autres

encore valent que 1’ on n’ oublie pas leurs

noms
;
mais n’ ai je pas dépassé déjá les

limiíes qui me furent fixées?

Ma táche remplie, je me sens saisi

épouvante. Parviendra-t-on, á travers

cette abondance de noms et de talents di-

vers, á découvrir le sens des recherches de

chacun ? Ai-je su mettre en relief les per-

sonnalités directrices, les tendances maí-

tresses, les liens qui les unissent, les di-

vergences qui les éloignent ? J’ ai du trop

insister ici, glisser trop vité lá . . .
j’ ai

voulu parcourir une seule étape un trop

long chemin
;

trop aspects séduisants

me sollicitaient au passage, et je perdais

de vue le but de ma course. Un espoir

me soutient cependant
;

la sympathie avec

laquelle, en égard au sujet qu’ elles trai-

bent, on lira, je me plais á le croire, ces

lignes
;
trop heureux si j’ai réussi, en évo-

quant les splendeurs du merveilleux jardin

de sensibilités qu’ est 1’ art frangais con-

temporain, á susciter, chez ceux qui en

ont suivi avec moi les allées odorantes, le

désir de contempler de plus pres les ra-

dieuses fleurs qu’il renferme et de respirer

de plus pres leur parfum.
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SOUASNÉ UMNÍ FRANCOUZSKÉ.*)
NAPSAL GABRIEL MOUREY.

P ovýšenost Francie v otázkách ryzího umní jest dnes faktem, ped nímž neváhají se

sklonití, stj je to sebe víc, duchové oddaní nacionalismu co nejvášnivji. Umlecký
svt má oi obráceny na naše malíe a sochae; z Paíže šíí se mocné svtlo estetické

Krásy po svt; žádná moderní škola není za svými hranicemi nadšenji pijímána než Škola

Francouzská; žádného jiného umleckého hnutí rozvoj nesleduje cizina tak pozorn! Kon-

statovati to zde ve chvíli, kdy umlcm francouzským dostává se jich pairy i obecenstvem

v zemi tak vnímavé pro naše idee a ideály, jako jsou echy, tak šlechetného pohostinství

— psobí, jak se snadno pochopí, jakousi radost spisovateli, který teba byl tak pipoután

k umlecké sláv své zem, jak si lichotím býti, nešetil pece neodvislosti a síly svých pe-
svdení k pronikání a šíeni cizích geniu.

1 uchopil se píležitosti, kterou mu poskytli tak laskav lenové výboru spolku „Manesa“,

aby pedvedl jich krajanm po triumfu výstavy Rodinovy celkový pohled na pítomný stav

francouzského umní, s horlivostí, již zasloužila tak lichotivá dvra a jistota, jak nesmírný

je užitek, jehož nemže neposkytnouti, jak francouzským tak eským umlcm, provedení ta-

kového zámru. Ale byl by rád — díve než vytkne (což je cílem této studie) karakteristické

znaky souasného umní francouzského — byl by rád, aby mu bylo dovoleno vysloviti se

o zásadách, které jej vedly pi výbru umlc pozvaných k této umlecké slavnosti.

Tm, kdož pokládají umní ne za frivolní hru, ale za jeden z nejvznešenjších, nejbohatších

a nejtrvanlivjších prostedk, kterými se vyjaduje lidská citovost, individualismus jest je-

diným hlediskem, s nhož jest možno popati ti do souasné umlecké tvorby. Umlecké
dílo bude m í ti tedy pro n jen cenu v pomru k vroucnosti, k hloubce, k pvodnosti pravdy,

již procítila lidská bytost a kterou obsahuje a podává. Jaký byl ped nekoneným a neustále

ntnným divadlem pírody a života záchvv, jejž pocítil umlec, lovk? Jak takové nebo
onaké krásy pírodní, takové nebo onaké chvíle života dojaly jeho zení, pobouily jeho

nervy, napjaly jeho tvrí schopnosti, zachvly tajemnou podstatou celé jeho bytosti ? —
to je to, co je v umní zajímá, to žádají, aby jim eklo umlecké dílo. Otázky techniky

mají pro n pirozen dležitost jen podadnou a relativnou. Trpí a právem i neprávem
— právem, jsem pesvden! — vidí-li, jak stalo se píliš asto v djinách umní, že

ovládly výlun myšlenky umlcovy, zmocnily se celé jeho innosti.

Moderní umní francouzské — to lze tvrditi bez bázn, že budu usvden ze lži — je

to, jež poskytuje nejbohatši rozpuk individualit, pvodních citových schopností, jež se osvo-

bodilo nejvítznji ze špatných akademických tradic, v nmž smysl individualismu projevuje

se nejšíe a nejúrodnji. V tom je, nemýlím-li se, první dvod jeho svtového záení
:
proto

v civilisovaném svt není talentu umdleného otroctvím formulí, dychtícího po neodvislosti,

vzníceného pro pravdu a vdomého si poslání moderního umlce, který by se zdráhal

uznati jeho výsost a inspirovati se spasnými píklady, jež dávají jeho projevy.

*) Psáno pro „Volné Smry" a tištno jako eský originál.
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Tedy ukázati umlcm i obecenstvu eskému nynjší francouzské umní ve všech jeho

tvánostech, z nejrozmanitjších stran, stejn ve výtvorech národních jako ve výtvorech umlc
tak pímo sepjatých s hnutím, o nž se jedná, že jsme si zvykli ve Francii pokládati je

za své, tedy shromážditi v Cechách stejn rozmanitý jako významný celek dl pojatých

a provedených ve smru, jejž jsem se pokusil výše objasniti, bez jiného zámru než snažiti

se vytknouti individuality a ne zpsobné a dobré žáky, kteí umjí z pamti lekce, jimž

se trudn nauili, práv jako ne domnlé mistry, jichž odborná obratnost nahražuje jen ne-

dostaten nedostatek originálnosti — takový je smysl této výstavy. Bude to, jsem o tom
pesvden, sloužiti spolku „Mánesu" trvale ke cti, že pojal iniciativu a podporoval pro-

vedení podniku tak ušlechtilého; a i kdyby nemla tato manifestace takové hodnoty
vnitní, zasloužila by, zdá se mi, pro idee, jimiž je ízena a jichž jest, lze-ii tak íci,

stlesnním, všechen úspch, který, jak pedvídám, ji oekává.
Tento úspch, líbí se mi doufati, který skrze kouzelná nebo velikolepá, graciésní nebo

písná díla nejpovolanjších pedstavitel souasné školy francouzské zasáhne dále až do
samého srdce našeho národního ducha, dovolí hloubji proniknouti duši naší ragy v jejích

nejnovjších a nejvýznanjších projevech rzných esthetických snah této doby. Nebo
v pravd všecky školy jsou tu zastoupeny — vyjma Školu! to jest vyjma umní neosobní,

které žije jen lichou vdou, suchými formulkami z pamti nauenými, hotovými recepty:

odtud ten dojem života, poctivosti, lidství, který procítí, doufám, všichni nestranní návštvníci

této výstavy. Hle, živé umní, pod nímž bijí srdce, sní obraznosti, myslí lidské mozky;
každý mluví svým vlastním jazykem, vyjaduje se svým zpsobem, spontánn sdluje své

vzrušení ped divadlem svta. Kritik, aby dobe chápal a správn cítil, musí se zdvojiti

psychologem.
* * *

Vru nic neokouzluje víc než tato rznost tváí umleckého hnutí francouzského od dvacíti

let, od definitivného rozkvtu mistr jako Carrire a Besnard, od vítzství impressionismu

se Sisleyem, Renoirem, Degasem a Claudem Monetem s ryzím svtlem genia jako byl Puvis

de Chavannes, osvtlujícího leskem svých sn konec našeho umleckého XIX. vku, s roz-

poutáním utrpení a rozkoše, se zvíením života, který tvoí z díla Rodinova dílo skoro jedi-

nené i v samých letopisech umní vesmírného! Kolik objev! Kolik nových nepedvídaných
vzlet! Jaká vznešená vle u všech tchto lidí, aby byli ze své doby, aby zvnili duši své

doby! Všude jinde, lze pedvídati, takoví misti byli by založili školu v špatném slova smyslu

a umní bylo by strnulo v opakováních. Nalezli nové zpsoby vidní a zachycování svých

visí, cítní a vyjadování svých pocit, a druzí, kteí pišli po nich, zachovávajíce jim jinak

úctu a obdiv, jakých zasluhují, mli sílu uniknouti jich vlivu a dosti vysoký cit své individuáln

hodnoty, aby se hledali sami ve svobodném svdomitém studiu a aby dovedli si stvoiti své

vlastní výrazové prostedky.

Tmto posledním, je teba piznati, dostalo se neobyejné výhody utvoením nového

salonu r. 1890, salonu Národní Spolenosti krásných umní, jehož Puvis de Chavannes

stal se r. 1891 a byl až do své smrti, to jest po osm let, slavným pedsedou. Setkali se

tu s oteveným pijetím, s blahodárným pohostinstvím, jehož by byli zajisté nenalezli v salon
Spolenosti umlcv francouzských; mohli se tu rozvinouti voln, v prostedí, píhodnjším
projevu nových ideí, bezpeni ped ranami akademické metly, za vznešeného píkladu obdivu-

hodného mistra Amfiteátru Sorbonského a Pantheonu, na nhož bylo po celou jeho dráhu

útoeno nespravedlností a závistí veleknží Institutu a který pes to zachoval si svou ne-

odvislost lidskou i umleckou.
Nicmén impressionism vynutil si na konec pozornost. Chtj nechtj a pes protesty p.

Géromea a jiných oficielních malí Claude Monet, Renoir. Sisley, Pissarro s Manetem pe-
kroili prali Musea Luxembourského, díky štdrosti jednoho z nich, malíe Hoblova
podlahy, Caillebottea. Na svtové výstav r. 1899, zvítzil konen Monet. Nepátelství

obecenstva bylo pekonáno; amatéi bojovali vahou zlata o obrazy, jimiž by byli nedovolili

ped deseti lety zneuctíti své sbírky. Lidem stala se patrna konen poctivost, skutená origi-

nálnost tchto umlc tak dlouho vysmívaných a objevili, že místo aby byli revolucionái,

za nž byli obžalováváni, niiteli krásných tradicí francouzského umní, nebyli naopak než

pokraovateli mistr z r. 1830., krajiná školy Fontainebleauské. Ale šli dále než tito,

osvobodili úpln umní krajináské od nkolika konvencí, které ješt uvázly na nm, a pímým
studiem dle pírody, ve volném vzduchu atmosférických úink objevili celý neznámý svt,
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zavedli malbu k vtší jasnosti, k vtší opravdivosti, k upímnjší a živjší spontánnosti.

Opravdu bude nemožno umleckým historikm budoucnosti neuznati dosah a dležitost jich

snah: a se k tomu zná i nic, a je to viditelno i nic v jeho dile, nevidím dnes malíe,

který by nebral užitek z objev impressionismu.

Tato živoucnost, tato mohutnost neustálé obrody, jež vyznauje umní francouzské, není-liž

stejn podivuhodná jako rznost temperament, o níž jsem práv mluvil?

Zde jest Albert Besnard, dekoratér krásného vzletu, svtelné a rozkvetlé fantasie, nevy-

rovnatelný portrétista elegance moderní ženy, férický vyvolavatel svátk svtla a vrstevnické

grácie, visioná zaujatý stejn snem i skuteností, jediný virtuos šttce, pastelu, jehly. Od
Portrétu Réjanky k dekoracím Školy Farmaceutické a chrámu v Bercku sur mer, od

studií alžírských k Intimní Féerii jest to totéž opojení barvy, tytéž raffinovanosti,

stejná svdnost, stejné mistrovství.

Umní Carrirovo jest vážnjší a hlubší; cílí k plastickým zjednodušením, která náležejí

skoro již oboru skulptury. Jaká intensivnost a souasn jaká sladkost emoce, jaká síla du-

chového výrazu, jaká velikost objaté krásy, jaká pružnost, jaká nha života! Jak zapomenouti

tch gest mateských objetí, tch snových postoj, tch mystických pohyb, tch tlových

záchvv, jaké mají figury Carrirovy? Pipomete si také portréty Alfonsa Daudeta, Gabriela

Séaillese, sochae Devilleza, Edmunda Goncourta, Rodina, Verlainea, pipomete si tu velikou

stranu hemžící se lidstvem, Lidové divadlo nebo Zoru! . . . To, co íká Carrire, ta

slova lidství a umní, jež pronáší ve svých dílech, kdo že je pronesl ped ním? Objevitelé

v umní jako ostatn ve všech odvtvích života duševního jsou neetní : Carrire je objevitel.

Degas musí být pokládán za klassika, a každý, kdo zná jeho dílo, ví, že má právo na

tento titul. Jeho nejvtším obdivem jsou stále, ujišují jeho pátelé, primitivové a Dominik
Ingres; ve skutenosti jeho pojetí umní neliší se od onoho, k nmuž se znali tito vzácní

misti; má jiné sujety, ty, jež vidí kolem sebe, ve své blízkostí, ale maluje svoji dobu jako

oni malovali svoji, s touž vášnivou poctivostí, touž úctou ped pírodou, týmž svdomitým
vyhledáním krásy. Nesmírný jest jeho vliv — vliv ponkud . . . jak bych ekl? hermetický

a jehož rozsah, jak ujišují ti, kdož žijí s ním v dvrném styku, a plným právem, jsem

o tom pesvden, bude moci býti zmen až v den, kdy dá svolení — dá-li je kdy! —
k celkové výstav svého díla.

Claude Monet! mistr svtla, vedle Clauda Lorrainea, Turnéra, Corota jeden z nejvtších

krajiná všech zemí a všech dob. Každým zpsobem ten, jenž nejvelkolepji a nejbezpenji

vtlil, materialisoval na napjatém plátn tekutost, slávu, nhu, bystrost, vroucnost, lenivost,

úsmvy, hnvy, šílení, bolesti, radosti, teštní svtla; svtlo, atmosféra ve svých neustáva-

jících rozmarech, ve svých neustálých odstínech kolem vcí a na tvarech, to jest jediný

motiv jeho inspirace, a se na n dívá, jak hrají mezi Topoly, na Stozích, na snžných
vrcholcích hor Norských nebo podél beh Seiny ve Vetheuilu, nebo v kvtnatých kovinách

jeho zahrady, nebo na pláních Hollandských nebo skrze mlhu Temže nebo v záhybech nor-

mandských strží a bretonských skal nebo pod jedlemi azurového pobeží — postehovati je

a zachycovati je, tomu zasvtil svj život a své umní; veliký umlec, jehož iní ješt

vtším vysoká neodvislost dráhy, v níž neobjevíte ani slabost ani kompromiss.

Renoir jest z téže rasy: v museích budoucnosti bude vyhraženo krásné místo takovým

obrazm podepsaným jeho jménem jako je Lóže, Tanenice, Portrét M m e

Georges Charpentier vedle jiných. Jaké vybrané figury žen, mladých dívek jsou od

nho, figury svží, s rozpuklými rty, s jasnými instinktivnými pohledy, jakoby svítícími zdravím

a nevdomým životem. „Veliké kouzlo umní Renoirova, praví Gustav Geffroy, jest pímá
vise, píroda, na niž hledí pokaždé s touž velou touhou."

Jak rznými i nazíráním i technikou budou se jeviti vedle tchto umlc Charles Cottet,

Lucien Simon, René Ménard, Jacqnes - Emile Blanche, tyi osobnosti prvního ádu, tyi
z mistr zítka : Cottet, melancholický citlivec, který si libuje doopravdy jen mezi tahem

šedých mraen nad moem a plánmi Armoriky, jen pod nádherou tragických západ slunce

v samotách bretonských, jen ve stedu zvtralého lidu té podivné, té tajemné a divoké zem
bretonské, jejíž duši plnou povreného smutku tak hluboce proniknul, Cottet, malí tak

mohutné a osobité faktury Jídla na rozlouenou, Pohbu v Bretagni, Ohn
s v. J a n a, Bílého kon na pláni, tolika jímavých krajin !

Lucien Simon, triumfator tohoto roku v Salon „Národní spolenosti krásných umní"
svými Žebravými sestrami, talent zázrané hotovosti, vzácné pevnosti, kterého lákají
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stejn pitoreskní zvyky Finistru i posud tak výrazné mravy venkovského mšáctva, portré-

tista zárove ostrý i pružný, který dovede vytknouti psychologické dominanty se smyslem
pro pravdu, jemuž nenalézáte rovnomocného v literatue než u umlce stylu jako náš veliký

Gustav Flaubert.

René Ménard, všecek napojený klassickými vzpomínkami pivedl zase ke cti krajinu kom-
ponovanou, hledání stylu a harmonie, jichž úinek zdobí jeho dílo kouzlem tak neodolatelným.

Magie západ, úzkost soumrak nemají dnes básníka vznícenjšího nad nho ani nikoho,

kdo by je interpretoval s více ušlechtilosti a s dokonalejším klidem.

Jemný intellekt, úplná znalost svého odboru, vle toužící stále po lepším, nikdy neunavená
svým napjetím a stále hledající výboj, takové jsou mravní znaky, !ze-!i tak íci, talentu

Jacquesa-Einila Blanche. Nikdo není nad nho chápavjší a osvícenjší — ale butež jakékoli

vlivy, jimž podlehl, nejprve vlivu Manetovu, pak Whistlerovu, vlivu velikých portrétist

anglických, dovede býti osobitým; nkteré z jeho portrét žen a dívek, nkteré z portrét

o více osobách, ty a ony z jeho ženských fantasií, zvlášt pak nkolik jeho zátiší jsou kusy

prvního ádu, vzácné chuti hmoty a jež vyznauje nejvyšší distinkce.

Myslím, že nikdo nemže být necitlivý k nžnému a tak diskrétnímu kouzlu umní, jež

provozuje Henri Le Sidaner, svodu ticha a intimity, který iní z tch soumrak v malých

mstech s domy, které se rozžehají, z tch klidných nocí v ulicích a opuštných námstích,

z tch spících snh na stechách starých budov, v nichž vyniká, básn nevyrovnateln

sladké a jedinené krásy. Nikdo nemaluje jako on ticho a polostín
;

vidi, cítí vci, které

i
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nebyly vidny ani cítny ped ním a to spontánn rozechv-

ním citovosti vybran a pirozen rafinované a subtilní.

Aman-Jean nemá originalitu mén patrnou, a nyvá grácie

jeho ženských figur, aristokratinost jeho zení, jeho fantasie

dekoratéra zaujatého krásnými tvary a harmonickými kolo-

racemi, jeho pružnost jako portrétisty zabezpeují mu úsp-
chy, které ukazuji, jak se zjemnil vkus veejnosti, a že

skoro již minuly doby, kdy hluivé a vulgární umní n-
kterých samotné odnášelo hlasy davu.

Gaston La Touclie vynutil si stejn obdiv ohnm svého

talentu a výjimenými dary své obraznosti. Jaký okouzlovatel

!

Horené féerické ovzduší zažehá jeho výtvory a nevidím v pí-

tomné dob v malíství „oduševovatele“, abych užil slova

Gabriela Annunzia, který by s ním mohl býti srovnán.

Pednosti „veristy“ jako je J.
F. Raffalli vzrstají jen

v sousedství ducha obrazného jako je La Touclie. Ta pes-
ubonost pozorování, ta istota techniky, která vyznauje „malíe

žák, bosák a posledních chudák" podle výrazu J.
K. Huysnianse, mají chu docela zvláštní;

a pak Rafael li pochopil novým zpsobem tvánost Paíže a jeho banlieu a je-li necitelný

k zdravým krásám veliké pírody, dovede za to nalézti nejosobitjší akcenty, aby podal

zvláštní dojem tchto krajin paížských, jichž umlost a karaktér jsou velmi urité.

Henri Martin pojímá umní zpsobem naprosto rzným; je to lyrik, vznícený nejvzneše-

njší ctižádostí, jemuž jest teba, aby mohl rozepnouti nádheru svého snu, šírých ploch zdí;

zrozen v zemi slunce rád vyvolává svtelné figury Mus v jedlových mýtinách, rád maluje

pokojné radosti znovu nalezených Eden, allegorické vise, v nichž se utvrzuje od smrti Pu-

vise de Chavannes jako jeden z našich mistr dekoratér. V kusech obmezených rozmr
obdivuji v nm chutného krajináe, který intensivn vyjaduje poesii své rodné zem, prašné

a zalité sluncem.

René Prinet naopak je malíem intimity; jeho umní je zcela diskrétní, narážkové, lze-li

tak íci, pes pesnost techniky, která míí vždycky k dokonalosti a asto jí i dosahuje. Jest

teba studovati z blízka ty obrázky: obsahují tolik vcí delikátních a kouzelných!

Kolik jiných jest ješt, jichž zásluhy a originalitu bych rád vypovdl: Maurice Denis,

vybraný dekoratér, který má upímnou prostotu pravých primitiv, nepedvídaný smysl barvy,

a Vuillard a Bonnard a K. X. Roussel a Félix Valloton, rozkošní humoristé, kteí mísí

k vlohám pímého pozorování tak zvláštní smysl pro ironii a tak zajímavou a asto tak

šastnou péi o nové nálezy; Henri Duhem a Madame Henri Duhem, mkcí básníci ven-

kovského života a té severní pírody s tajemným a jakoby pidušeným kouzlem; Henry

Estienne, jehož temperament piznává se k tak jemné melancholii a k lásce „vcí nmých";
Ernest Laurent, který podepisuje krásné hluboké portréty a který nechává nad svými figurami

viseti jakéhosi druhu snivou grácii tak vzácné distinkce; Jules Adler, jemuž život dlníka
inspiruje silné jímavé strany, krásn složené a malované; Emile Wery, který plní sliby, jaké

ohlašovali jeho Amsterdamští lodníci v Museu Luxembourském
;
Adrien Duvent posud

hledící zmocniti se své osobnosti, ale jehož vážný talent opravuje k tolika nadjím; G. Jean-

niot, jeden z našich nejlepších menších mistr, pronikavý malí paížských mrav, zajímavý

krajiná, pravdivý portrétista, illustrator, ryjec živého a pružného zpsobu; Henri Morisset,

harmonický a rafinovaný intimista; Jean-Pierre Laurens, jeden ze syn Jeana-Paula, energický

a zdravý temperament, s jehož budoucností máme právo poítati; Eugne Loup, sladký snivec,

který si libuje v bolestných gestech, ve vážných postojích žalobných nebo rozjímavých

;

Gaston Prunier, který pináší tak moderní pochopení mstských krajin; Moreau-Nélaton, jehož

studie pírody a intimního života mají tak srdenou umleckou i lidskou poctivost; J. P. Meslé,

v nmž jest cítiti tolik vzrušené nhy ped krásou veer a msíních svit, ponížených
dom, v nichž žili lidé, starých strom, v jichž stínu chránily se lásky i sny.

Chtl bych nezanedbati nikoho, podati jak jen možno úpln tento pehledný obraz sou-

asného francouzského umní, pesn vytknouti místo, jež každý zaujímá, snahy každého —
ale bylo by teba celé knihy, a mn jest ureno jen nkolik stran!

Helleu ! Kdo nezná ty rozkošné ženské figury, jež s takovým svobodným mistrovstvím rý-

suje na m diamantovou jehlou nebo jež barevnou tužkou zachycuje na papír nebo na
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plátno v jich subtilní eleganci!

Helleu, milenec bílých vcí a

souasn vášnivý ctitel po-

vadlých kouzel Versailleských,

milovník podzimních zahrad,

kde tlí ve vodách bassin
mrtvoly hndého listí, a sou-

asn malí vnitk kathedrál

Notre-Dame v Paíži a Notre-

Dame v Chartres, v polostínu

protínaném svtly pronikající-

mi chrámovými okny, Helleu,

zbožovatel XVIII. století fran-

couzského a modrých hortensií

v japonských košících ! Helleu !

A Chéret ! Po léta jediný vese-

litel zdí paížských, mistr afiše,

štdrý dárce umní jasn radost-

ného, zpívajícího zdraví, moder-
ní dekoratér po výtce, v nmž
se sousteuje verva galantních

mistr nkdejška a nejrozechv-

njší šílenství modernismu. —
Mluvil jsem o La Ganda-

rovi, o jeho ženských portrétech

takpodivn svdných, tak z dne-

ška a které zstanou jako vzác-

ná díla umlecká i jako vzácné

dokumenty
;
o Victoru Prouvé,

jehož jadrné zdraví rozvíjí na

zdích našich pomník krásné

sny o šastném život v plnosti

pud, o Victoru Prouvé, jenž je jednou z~nejplodnjších sil té školy Nanteské, jejímuž

osudu ta veliká energie, kterou je Emile Gallé, oddala se dílem i srdcem; o tom mladém
Augustinu Hanicotteovi, který se usadil na severu Hollandském a snaží se s úspchem ped-
vésti intensivní poesii krajin a typ tam nahoe; o Emmanuelu Fougeratovi, který ohlásil se

tak skvle v posledním salon pozornosti kritiky Mým domem a Podobiznou supe-
riora semináe ve Vitré; o Gastonu Le Mains, melancholické povaze zaujaté šedým
smutkem nebí bretoských a souasn horenou vroucností koloristickou, který hledá nové

postupy, jemném svdomí umleckém; mluvil jsem o Edouardu Saglio, André Ulmannovi,

Mile Delasalleové, Emilu Boulardovi, Lucienu a Georgesovi Griveauovi, vesms dobrých ma-

líích, jichž rzné zásluhy zasluhují si víc než pouhou zmínku; o André Dauchezovi, jehož

bretoské krajiny jsou proniklé tak velikou noblessou; o Gastonu Hochardovi, silném inter-

pretovi života venkovského, typ karakterisovaných, s ohnm šttce a bezpeností málo bž-
nými; o Henry Caro-Delvailleovi, který debutoval minulého roku velikým úspchem své

Manucure a utvrdil jej letos tou zvláštní a trochu perversní Dámou s hortensií
kouzla tak složitého; o Georgesu Desvalliresovi, visionái inspirovaném zapadlými mythy,

dalekými legendami, shaslými slávami?

Dokonení.
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PRÁVY A POZNÁMKY.
MALÍ EMANUEL K. LIŠKA zemel v Bu-

beni 18. ledna 1903 Zemelým zmizel z na-

šeho umleckého života sympatický repre-

sentant starší výtvarnické generace, muž
jemn cítící a distingovaných vlastností osob-

ních, který se živým zájmem a úastí sle-

doval rozvoj mladých snah nové domácí

generace ve všech jejích faších a jevil poctivou

snahu pochopiti její cíle, dráhy a ideály a

neodsuzoval, nekaceoval a zejmena se ne-

poškleboval ani tam, kde se mu to nepodailo.

Tím dal si vysvdení nejen lovka jemného
vkusu, ducha a taktu, ale i umlce vážn a oprav-

dov milujícího umní a bezdky toužícího

po jeho obrod a obnov u nás a cítícího

jejich potebu a nutnost — teba osobní

síly jeho talentu nestaily, aby si stavly

tak vysoké mety a za nimi se rozlétaly váš-

niv a bezohledn, s energií a odvahou lá-

mající všecky pekážky, jak tomu musí být

práv v dobách nové obrody a nových um-
leckých drah a smr. Byl Liška celým zá-

kladem svého talentu a rázem svého umle-
ckého charakteru lovkem spíše passivným

a eklektickým, a v této vlastnosti sluší tuším

hledati psychologický klí k vnitnímu dra-

matu jeho umlecké duše, k jakési tvrí
nedve a skepsi, kterou vedle nás i jiní

pozorovali v posledních letech jeho života,
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kdy tvorba jeho slábne a ustává. Nepipo-

mínáme to zemelému jako výtku a k pohan
— naopak vidíme v tom doklad pro jemnost
a úzkostlivost jeho umleckého
svdomí, tak vzácnou a proto tím milejší

a úctyhodnjší u nás, kde vládne posud ve

vcech umlecké tvorby, i u umlc samých,

numnoze svdomí nesvdomit ši-

roké. Stopa Liškova v našem umní ne-

bude proto smetena úpln: poslednjší

práce jeho jsou a zstanou zajímavými, teba

ovšem daleko ne vrcholnými body ve vývoji

k ešení koloristických problém našeho ma-

líství a nebude jich moci v tomto smyslu

pominouti píští historiograf eského výtvar-

ného umní.
Em. K. Liška narodil se r. 1852. v Miku-

lovicích na Morav, byl žákem pražské aka-

demie za Roma a Swertse; r. 1876 odešel

k Seitzovi na mnichovskou akademii, odkud

r. 1879 konkuroval spolen s J. Schikane-

drem vlysy „Ti doby zem eské" o vý-

zdobu král. lože Národního divadla, po jehož

požáru byly nahraženy práce ty malbami

V. Brožíka. Z mnichovské periody pochází

také Hagar na poušti (r. 1883) zakou-

pená do Rudolfina. Modlícího se Krista
namaloval v ím r. 1885 jako stipendista

Klárovy nadace (obraz v Klárov ústavu

slepc v Praze) Z r. 1888 jsou Obti
Maximianovy; t. r. jmenován Liška

professorem na umlecko-prmyslové škole.

R. 1891 vznikl Mojžíš a r. 1896 vidla

veejnost poslední obraz Liškv Vdovce,
na výstav rudolfínské . . .

V SOUTŽI NA LIDOVÉ DIVADLO pro

Král. Vinohrady udlena byla I. cena projektu

A. enského, II. cena projektu Ant. Balšánka

a III. projektu Ant. Hrubého.

ŠESTNÁCTÁ VÝSTAVA VÍDESKÉ „SE-

CESSE" si vytkla zacil odvodniti vi obe-

censtvu nové smry umní výtvarného, ná-

zorn podati pirozený, organický vývoj

impressionismu i neo- impressionismu. Uinn
pokus vytýiti milníky na cest, kudy im-

pressionism vyšel, slíditi po prvních jeho

záchvvech až do hloubky stedovku.
Jest lhostejno, jak se to této výstav zda-

ilo. Výsledek výstavy jinak jest skvlý. Ped
vámi ada titán nad vky si v etz ruce

podávající. Tžko pochopiti, pro vítzný
Velasquez, bleskov vnímavý Goya, ušlech-

A. RODIN
RUKA BOŽÍ
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tilý Renoir, pekotn odvážný a jasn bujný

Monet a jiní velcí, mluvící jedin za své

umlecké já, mají zde vlastn odvodovati, vy-

svtloval, podepírati nkoho neb nco jiného.

Milá, drahá, ohromující jména v tomto kata-

logu jinak nechutném svou pedmluvou,
kterouž ostatn rádi bychom otiskli, kdyby

Volné Smry byly asopisem humoristickým.

Jména skvlá a výbr prací skuten krás-

ných. Zapomenete na cíl výstavy a labužnicky

si chutnáte na jednotlivých dílech. Vše tak

vás vyzdvihuje ze všednosti; svátek oí,

svátek duše.

Všimnte si jen jmén : Tintoretto, Rubens,

Velasquez, Goya, Delacroix, Houdon, Manet,

Monet, Renoir a Degas (oba zvlášt krásn
zastoupeni), Pissaro, Sisley, Puvis de Cha-

vannes, Carpeaux, Besnard, Cottet, Simon,

La Touche, Rodin, Meunier, Charpentier,

Rosso, Lautrec, Bonnard, Vigeland — a cítíte,

jak že musí býti milo, mezi nimi nkolik

osvžujících, povzbuzujících hodin prodlévati.

Do rozboru nelze se pouštti, bylo by nutno

napsati knihu.

Výstava rozdlena byla na nkolik skupin.

Tak se ulinicky usmjete nad tou profesor-

skou vášní na umlce nalepiti cedulku jako

na vycpané zvíe, urití tídu, ád a ele
a rozestaviti je do pihrádek. Uspoádání
výstavy bylo nedbalé a rozvšení obraz bez

zájmu provedené.

Ješt nco dodatkem. Výstava Secesse jest

shromaždištm elegantního svta. Scházejí

se zde na míst pustého vláení se korsem.

Svdí to o kultue lidí, jaké milieu si vy-

hledávají.

NA JARNÍ VÝSTAV BERLÍNSKÉ „SE-

CESSE“ od 5. dubna do 15. ervence úastní

se kolekcí mladší výtvarníci ruští sdružení

v „Mir iskusstva“. Zastoupeni budou ze-

jména Srov, Maljavin a Somov.

V LOUVRU byl 26. ledna t. r. odevzdán

veejnosti o d k a z Thomy Thieryho, nej-

význanjší dar po velikolepém odkazu Louisa

La Caze z r. 1866. Odkaz Thieryho obsa-

huje 121 obraz francouzské školy malíské

z r. 1830, mezi nimiž je 12 Corot (nejlepší

Veer ze sbírky Delondreovy, Tanec se-

dlák Sorrentských nkdy ve sbírce

Larrienov aLa Rout Arras z n-
kdejší sbírky Finetovy), 13 Daubigny (mezi

nimi La mae aux hérons a Západ

slunce nad ekou), 11 Delacroix (Kristus
na kíži, jeden z ídkých náboženských
obraz mistrových, Únos Rebekky ze

sbírky Secrétanovy, M e d e a), 10 Diaz (Ve-

nuše a Adonis, Souš bois ze sbírky

Crobbeovy a K o u p a
j

í c í s e ž e n y ze sbírky

Martina Leroy), 12 Jules Dupré (mezi nimi

Napájíš t a velký dub, které získal

Thiery za 200.000 frank), 17 Decamps
(Les Sonneurs, Catalanci, Bertrand
a Raton, Psá), 2 Fromentini, 7 Isabey,

6 Millet (Pradlena, Žena pálící trávu,

Vazai a Mateská obezetnost),
5 Meissonier (Ord o nauce, Malý t e-

n á ; Básník, Hrái na flétnu, Ti
kuáci), 10 Theodor Rousseau (z nich

nejlepší a nejproslulejší Duby ze sbírky

Andréovy, za nž bylo nabízeno Thierymu
350.000 franc), 11 Troyon (mezi nimi Na-
pájišt, Jitro, Výšiny Suresneské).
Proslulý malí zátiší Antoine Vollon zastoupen

jest jedním kusem: Konev Františka I.

a marinista Félix Ziem temi Benátskými po-

hledy; práce tchto dvou budou prozatím

vystaveny v Luxeinbourgu. Krom toho obsa-

huje sbírka Thieryho 1 obraz animalisty de

Barye a 146 jeho bronz.
MUSÉE DUTUIT V PAÍŽI. V prosinci

m. r. oteveno bylo v Petit-Palais bohaté

umlecké museum složené ze sbírek, které

odkázal August Dutuit mstu Paíži. Museum
obsahuje adu vybraných obraz vtšinou
hollandské školy, Terborgy, Ténierse, Hobbemy,
Ruysdala, van Ostade, Arta van der Neer,

Cuypa, van Everdingen, Hackaerta, Pietera

de Hooch, Adriena van de Velde, Weenixe,

Brauwera a j., dále z Francouz a Ital Pa-

tera, Bouchera, Tieola, Roberta, kresby Ve-

ronesa, Canaletta, Guardiho, Dtirera, Clauda

Lorraina, Fragonarda, Watteaua. K tomu se

druží 418 lept Rembrandtových, z nich n-
které ve dvou, tech i tyech stavech. Sbírky

umleckých pedmt sáhají od egyptské a

ecké civilisace pes stedovk a renaissanci

až do osmnáctého století; jsou to emaily,

majoliky, ciselované slonové kosti, devné
sošky, keramiky a skla, faience a bronzy,

šperky, tesery a flakony, mezi nimi kusy ne-

obyejn dokonalé a vzácné. Krom toho

náleží k museu vzácná knihovna starých tisk

a rukopis, obsahující práce z umleckého
nebo kulturního hlediska jedinené.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor JAN KOTÉRA. — Knihtiskárna Dr. ED. GRÉGR a SYN.

Reprodukce fotocinkografie »UNIE-VILÍM« v Praze.



SOUASNÉ UMNÍ FRANCOUZSKÉ.
NAPSAL GABRIEL MOUREY. (DOKONENÍ.)

J

ak málo místa mi zbývá, abych mohl íci o impressionistech a o tomto hnutí všecko,

co by bylo teba o nm íci. Zdetaké, jaké bohatství produkce, jaká plodná hojnost tempera-

ment! Pissaro, jeden z pedk, stále v hradním prlomu, rozšiující neustále svoji visi;

Mile Mary Cassatt a její svží mateství s gesty tak delikátními a tak pravdivými; Maxime
Maufra zjemující a doplující se každým podnikem, který jde k vtší technické svobod
a k subtilnjšímu postehu rozdíl atmosferických; Espagnat, malí dtských her mezi

kvtinovými radostmi zahrad, rozechvlý luminista, který dovede tak dobe dáti hráti svtlu

pod zelenými massami, kolem figur, jimiž zaliduje své obrazy a své dekorace; a Zando-

meneghi a André a Loiseau a Guillaumin a Lue a Moret a Lebourg všichni stejn vášniv
zaujatí jasností a pravdou, duchové a talenty svobodné, erpající v neustálém dvrném
styku s pírodou sílu, aby byli svými. Jakou chu mají jich obrazy! Jak dýší volným vzduchem,

šustotem listí, vní moe, teplem slunce!

etní jsou ješt ti, jichž mohu uvésti jen jméno: Marnice Lobre, dokonalý pedstavitel

lesk Versailleských
;

Etienne Dinet, nejpesnjší a nejsvtelnjší z našich orientalistú

;

Henri Riviée, mistr Pohled na pírodu, Pochodu za hvzdou, Šest
a ticeti pohled s vže Eiffelovy, jež co nejdíve vyjdou u vydavatele Eugena

Verneaua, litograf, xylograf naprosté dokonalosti;
J. G. Besson; Victor Tardieu

;
Milcendeau;

Maurice Eliot; Henri Dumont; Henry Lerolle; Léon Lhermitte; Louis Picard ... a tolik

jiných . . .

* Ý
*

V cizin, zcela blízko od nás v Belgii, Anglii, Švýcarsku, Nmecku ... a dále, v Americe,

kteí jsou to umlci, již, zstávajíce vrni tradicím svého národního umní a geniu své

ragy, dluhují pece mnoho s hledišt modernosti umní francouzskému? Tvrditi to neumen-
šuje, tuším, nijak jich pvodnost a vlastní hodnotu; kdo ostatn z nich byl by uražen tím

tvrzením?! Akademie Jullienské nejsou-liž peplnny mladými malíi, kteí ze všech stran

svta picházejí vzdáti francouzskému umní poctu svého obdivu, dokoniti u nás svoji

estetickou výchovu? A nedává-li nám to vru právo pokládati je za své? Kde jinde

dostane se jim lepšího pijetí než u nás? Brány našich výstav jsou jim doširoka oteveny,

a jsme-li uznalí k nim za to, že pijímají s takovou horlivostí naše pohostinství, nejsou-li

nám oni povinni jakousi vdností za krásný píklad, vysokou nauku, lekce neodvislosti

a lásky k pravd, jež jim poskytuje moderní francouzské umní?
ítati mezi n umlce hodnoty Emila Clause, Alberta Baertsoena, Léona Frédérica, Con-

stantina Meuniera, kteí dluhují Francii z velké ásti — budiž to eeno bez urážky pro n
— svj úspch, zaaditi Thaulowa, Alexandera, Boldiniho, Humphreyse-Johnstona, Alexandra

Harrissona, Brangwyna, Alfreda Easta, Zuloagu, Dannata, Waltera Gaye, Vaila v tuto kategorii

umlc považovaných francouzskými umlci za pravé krajany — nemluv o Whistlerovi.

skoro usazeném u nás, o Sargentovi, který žil dlouho v Paíži, o Zornovi nebo Edelfeltovi,

není-liž tu bez liché pýchy pro francouzské umní skutený a nový titul slávy? Úžasné,

a což slouží k jich cti stejn jako k naší, jest vidti je, jak studiem našich mistr, Ingresa

nebo Delacroixa, Courbeta nebo Corota, Milleta nebo Moneta, Puvise nebo Besnarda, Chassé-
riaua nebo Carrirea a co vím koho, stykem s našimi umleckými prostedími rozšiují,

113



rozvíjejí, obohacují jistého druhu svtovým citem pirozené vlohy své ragy, povznášejí své

pojetí umní k úrovni, jak íci, lidštjší, obecnjší, vnjší. Constantin Meunier zstává
Vlamem, Emil Claus a Baertsoen taktéž, ale pedstavte si je zbavené pochodn našich ná-

rodních umn; byli by pes to zajisté velkými umlci, ale zdá se mi, že by byli mén
velkými umlci. Vc je pravdivjší ješt, myslím, o malíích a sochaích amerických, kteí

nemohou nalézti ve své zemi podprný bod, prostedí, tradice, ovzduší nevyhnutelné ku

zrození a plnému rozkvtu umlcovu. Thaulow, kterému se posmívali v jeho vlasti, zvítzil

a žije v Paíži. Zuloaga, neznámý ve Španlsku, setkal se u nás s prvními úspchy. Brangwyn
je slavnjší jako malí ve Francii než v Anglii

;
tam jest posud popírán, zde zaujal místo

mezi nejlepšími.

Ukonuju tyto úvahy, i nezbývá mi ješt, abych vám podal pehled hnutí v sochaství,

ryjb a applikovaném umní ve Francii?

-A *
*

Sláva Rodinova jest dnes píliš svtov uznávána, triumf jeho v echách jest píliš asný
a byl píliš veliký, než aby bylo nutno zastavovati se u jeho díla; promluvím tedy jen

o jeho vlivu. Rodin osvobodil sochaství od hloupých konvencí, které je poutaly; otevel

tomuto umní širokou cestu, nové obzory a ti, kteí ho následovali na této dráze, vdí mu
mnoho; ale on dluhuje jim též za to, že bojovali za jeho idee, že se necítil osamoceným
v tomto zápase; jejich snahy ve smyslu obdobném snaze jeho sloužily mu oporou, pomáhaly
mu mocn, pisply k zajištní jeho vítzství. Oni jediní tehdy, kdy celý svt tiskl ho

k zemi, obecenstvo, kritika, jeho velcí brati z Institutu, oni jediní jej bránili, cítíce celý

dosah jeho snahy pro samu budoucnost svého umni: muži, umlci jako Tules Desbois,

Alexander Charpentier, Camille Lefvre, Dampt, Mile Camille Claudel zasluhují si svj díl

na sláv Rodinov; podepeli svými osobními díly rozpuk díla jeho; to je spravedlnost,

kterou jim musí vzdát každý nestranný umlecký djepisec.

Albert Bartholomé je rovnž socha veliké šíky kídel, a Pomník Mrtvým hloubkou

a povznesením citu, krásou koncepce zstane jedním z nejvyšších dl francouzského so-

chaství v XIX. vku.
Talent Alexandra Charpentiera má nevyrovnatelné pvaby; má jasnost ideí, pružnost,

úmrnou fantasii, tu lásku elegantní formy, která vyznauje francouzské sochae Renaissance

a X Vlil. století a souasn nejrafinovanjší cit modernismu. Nkteré z jeho plaket jsou

opravdivá malá arcidíla; a dovede-li dosíci velikosti v bas-reliefu jako Pekai, dovede

nemén realisovati skvosty malého sochaství jako je Prchá chvíle a tolik jiných z tch
roztomilých figurek tak živých a tak delikátn výrazných.

Camille Lefvre má jiné dary; líbí se mi srovnati jej s tmi sochai stedovkými,
poctivými a statnými emeslníky, ktei byli tak krásnými umlci. Jeho haut-relief Socha,
jeho busty pemítavých žen, jeho socha Matky u vchodu do Velkého Paláce v Polích

Elysejských mají jistého druhu klidnou vážnost. Camille Lefvre byl oznaen samým Dalouem,

aby dokonil díla, k nimž piložiti naposledy ruku zabránila Dalouovi smrt.

Sošky Louisa Dejeana mají docela poslední eleganci kostýmu a postoj; jsou to vzácné

kusy provedené s šíkou málo bžnou.
Umní Julesa Desbois nemže po názoru jeho koleg býti srovnáváno než s umním nej-

obratnjších mistr Renaissance; jeho Busta Rodinova je nádherná ve výrazu, jeho cíny,

jeho šperky jsou kusy celé dokonalosti.

Jest mi nemožno mluviti obšírným zpsobem o všech osobnostech, jichž tvorba dodává

tak mocné záe této obrod sochaství francouzského. Pierre Roche, pvodní humorista,

inný hledalel nových postup; Rupert Carabin, krásný dlník v kamenu i vosku; Felix

Voulot s tak zvláštním nepokojem moderním; Mrne Albert Besnard, která k delikátní a pružné

citovosti ženy druží znalost umní docela mužnou; Emile Derré, inspirovaný modelator

Fontány lásky a Hlavice polibk, mozek posedlý touhou po umní štstí, po umní
pro všecky, lidovém a zdravém

;
a Léon Fagel a Henri Devillez a Jean Escoula a Fix-Massau

a bratí Schneggové a Henri Nocq a Emile Bourdelle a Mine Berthe Girardet, jejíž nžný
talent složený z intimity a reflexe nalézá akcenty tak pronikavé, a ti mladí Georges Dufresne,

August V a 1 1 i n
,
Marius Cladel, syn romanopisce „Omparailles" a „Bouscassié“ a zcela blízko

u nás v Belgii obdivuhodný mistr Constantin Meunier — vedle Rodina nejvtší souasný
socha! — který zvuje ve svých dílech bolestnou krásu lidské práce, nejvyšší krásu ná-



mahy, a Jeef Lanibeaux, pvodce Pomníku lidských vášní, a Charles van der

Stappen a Georges Minne a Vilém Charlier a Pierre Braecke; ve Švýcarsku Niederhausen-

Rodo, adoptovaný Francouz, jehož pomník Verlainovi, tak nový koncepcí, pozdvihne se brzy

na jednom z námstí našich a pišlý z Finska, Villé Valgren, a pišlá z Vídn, Mme Ameen
de Sparre, animalistka nového a silného nazírání. 1 zde musím se obmezit.

* *
*

Umní pvodní grafiky, a litografie nebo devoryt, lept erný nebo barevný nebo rytina,

nevidím, že by kdy bylo více kvetlo než dnes. Láká všecky talenty; nekonená rznost vý-

razových prostedk, jež nese a jež rozvíjí praxí, pitahuje všecky temperamenty, svádí všecky

individuality.

Helleu se svými rytinami; August Lepre, velmi veliký umlec, pravý tvrce svými lepty,

svými litografiemi, svými barevnými devoryty; Bracquemond, aquafortista zázrané doved-

nosti; Georges Jeanniot, Henri Riviée, Louis Legrand, Lunois, Jean Veber, Edgar Chahine,

arménského pvodu, tak osobitý v pojetí i v technice a celá plejáda aquafortist v barv,

Francis Jourdain, také ostatn dobrý malí, Georges Godin, Richard Ranft, Bernard Boutet

de Monvel, Jacques Villon, Laffitte, Charles Huard, Eugne Delatre, J. Pinchon, Charles

Floudard, Henry Paillard, Manuel Robbe, Charles Maurin a oplakávaný Gaston Ey’ Chenne;

a Steinlen, jehož mistrovský talent zkouší se ve všech methodách a který je stále jeden

z nejkypivjších a nejpudovjších kreslí moderního života; a ti zajímaví xylografové Tony
a Jacques Beltrand, Emile Laboureur, Paul Colin; a Eugne Bejot a Gustav Leheutre; a Paul

Renouard, nevyrovnatelný kroniká tužky a jehly, který od jednoho konce svta ke druhému
vede svj pohled pozorovatele neodvislého, ironického a tak zpsobn francouzského

;
a tolik

jiných, tolik jiných, kteí mi odpustí, ne že jich zapomínám, ale že jich neuvádím; ti všichni

oživují ostrostí nebo delikátností, hloubkou nebo lehkostí, subtilností nebo prostotou svých

zpsob zení a cítní ta umní ryj by kleslá v zapomenutí.

A nebylo by nespravedlivo k vli strunosti pominouti všecky ty kreslíe, všecky ty humo-
risty, kteí den po dni v illustrovaném tisku utrácejí tolik talentu a obraznosti a mezi nimiž

umlci tužky jako Charles Léandre, Louis Morin, Hermann Paul, Cappiello, Ábel Faivre,

Vallotton, Caran Ache, Robida vedle velikého umlce, jímž jest Forain, a toho neoby-

ejného a rozkošného Willettea zasluhují si více než úsmv a zábavu, již vyvolávají?

*
*

Jest to podivné, že dekorativn umní francouzské produkuje jako díla nepopiratelné

hodnoty jen díla pepychová a že ukazuje tolik opovržení pro tvorbu pedmt užitkových.

Tak jest nekonen snazší opatiti si ve Francii dobrý a krásný moderní šperk než píbor,

vitrínu k výkladu vzácných bibelotú než buffet do jídelny nebo postel, nebo tyto užitkové

pedmty moderního stylu dosahují cen tak vysokých, že zstávají jen v dosahu zcela ne-

patrné menšiny. Jsme lidé opravdu málo praktití v tom smyslu, v jakém tato pednost
nebo vada poskytuje práv v Anglii, Nmecku, Rakousku, Belgii umlcm dekorace a emesl-
níkm neustálou píležitost, aby obnovovali ve všech jeho ástech, ve všech nejdvrnjších
podrobnostech výzdobu spoleenského života. Tak se stalo, že umní šperkové kvete u nás

s bohatstvím novosti, jíž nedosahuje nikde. Osmleni úspchem Laliqueovým, všichni šperkai

a umlci jali se hotoviti a kresliti pedmty ozdobné; nkterá výstednost probhla, což

bylo teba oekávati
;

ale celek výtvor tohoto druhu vykazuje pednosti prvního ádu, na-

prosté zásluhy.

Nic podobného, nemohu se ubrániti, abych to nezjistil, není mimo Francii a je spravedlivo

piznati, že, jsme-li pod cizinou v mnoha odvtvích dekorativného umní, zde alespo o naší

povýšenosti nemohou být spory.

Vedle odborník jako jsou Vever, G. Fouquet a Desrosiers, Lucien Gaillard, Falize, abych

jmenoval jen nkolik, kteí prostedky, jimiž disponují, mají volnjší pole, aby provádli

bu díla své komposice, bu díla, k nimž žádají kresbu od jiných, tak jako u šperk, jež

provedl Vever ve spolupracovnictví s Grassetem nebo G. Fonquet ve spolupracovnictví

s Muchou, etní jsou umlci, kteí provádjí sami nebo dávají provádti za svého dozoru

pedmty ženské ozdoby, jejichž pojali tvar, barvu, ducha.

Do této tídy náležejí na píklad Charles Boutet de Monvel, Henry Nocq, P. E. Mangeaut,

Mme Annie Noufflard, Marcel Bing, Colonna, A. Jacquin, Charles Rivaud, který provádí



kronie svých de! osobních šperky modelované malíem Victorem Prouvé, Petrem a lanemSelme rsheimem, Rupertem Carabineni, Juliem Desbois, Alexandrem Charpentierem, Damptem
jedni vyjadujíce svoji fantasu všemi prameny umní šperkaského, užíváním kamen a vzácných
látek, druzi zužitkovávajíce materiál hodnoty bezvýznamné, jejž ciselují, pudí sami ohnmtvoíce tak jed.necne kusy chuti pvodní práce, které zasluhují úctu, asto i obdiv pravýchmilovníku Takova díla nedají se popisovali; ale kolik utracené obraznosti, kolik ducha
v invenci, kolik promyšlených nález, jaká virtuosita v provedení!
Umní kže spracované, ciselované, patinované, modelované, ezané, tepané pyšní se e-meslníky jako Clement-Mre, Benedictus, Louis Hestaux, Victor Prouvé, E. Belville vedle

j.nych. Pierre Roche objevil zajímavý postup zvlášt upraveného pergamenu, jímž dlá vybrané
vazby. Clement-Mere nemá rovného v koloraci koží a svých vazeb, jeho výpln nábytkové
a pod. jsou vci tuze krásné látky.

y

August Delaherche jest mistrem pálené kameniny; jest hrníem a chce zstati hrníem
nepítel prmyslové výroby, produkuje pomrn jen málo, ale žárliv, aby nepoložil svj znaknez jen na kusy naprosto dokonalé. Kamenina Bigotova, Dalpayratova, Lachenalova je protonicmene úcty hodna. Moreau-Nélaton oddává se v obdobném, akoliv dosti rzném ádu
idei okouzlujícímu hledaní a jeho glasované kameniny la Tournelleské, ozdobené dekorací
po zaponskem zpsobu, skytají vzácné pednosti. Dammonse provádí také s dokonalýmumním toto emeslo ohn tak plné sklamání, tak bohaté na pekvapení.

Emile Galle je zázraný kouzelník, kterého drží nejžhavjší horeka ideálu. Dáti íci sklu
všecko, co mu dovede dáti íci, stvoit! hmotou ty rozkošné básn formy, ideje barev
ktere mají hloubku, lesk, erstvost, tajemství jaspis, vzácných kamen, kvtin, škeblí vln
a zapadajících slunci, to jest vybraný div, ped kterým se 11a dlouho zasníte.

V nábytku a dekoraci celk jsou to Plumet a Selmersheim, Eugen Gaillard Henri Sau-
vage, Benouville, Georges de Feure, kdož se vtiskují nejvítznji nepomíjejíc Th. Lamberta
který kresli také zajímavé šperky velmi prosté a dvtipné. Ti i oni ostatn jako dobí e-
meslnici a umlci, jimiž se chlubí býti, applikují svj talent na vtšinu odvtví umní de-ko rativneh o, a pnstroje k elektrickému osvtlování od Selmersheima, Sauve^e, Dampta jsou
z nejvýznanjších výtvor tohoto zpsobu.

Alexandr Charpentier sám zajímá se o všecko; všecko ho vábí, všecko ho poutá a kevšemu, o co se pokusí, pináší pvodnost své vise a jistotu svého emesla sochaského
v nemz je mistrem. ’

Georges de Feure má totéž nadšení pro všecko, co souvisí s umním dekorativním - jeho
na°yjek ma pednosti grácie naprosto výjimené; jeho porculány líbí se lidem rafinovaným
subtilnosti svých tvar, své dekorace a své barvy; jeho kusy z bronzu jsou úpln nové
a komponuje s touž obraznosti, s touž vervou dekoratéra látky, šperky, montyry vjí
koberce, úbory ženám, chrámová okna.

Jiní P. L. Brindeau de Jarny a jeho mdné pedmty v rukou pracované
; Louis Bon-

vallet a jeho vasy z vytepaného kovu a jeho applikované vyšívání; Mine Besnard a její sošky
z polychromovane terrakotty; Jan Baffier a jeho cíny; Lucien Hirtz, Joe Descomps; E. Feuil-
latre a jejich emaily; Georges Despret a jeho sklenné pasty tak vzácné v’ barvách-
helix Aubert a jeho polychromované krajky; Charles Meunier a jeho vazby; Mme Vallaren
a její pracované kože; T. Laumonnerie a jeho chrámová okna tak bohatá a tak rozmarná
a tak nova kresbou i látkou; jiní, jiní ješt zasluhují, aby nebyla zapomenuta jich jména -
ale coz nepekroil jsem již meze, jež mn byly vymezeny?

Nyní, když úkol mj je naplnn, jsem zachvácen strachem Dovede se spoustou jmen
a rzných talentu odkrýti smysl podnik každého z nich? Dovedl jsem vyzdvihnouti ídící
osobnosti, vládnoucí tendence, svazky, jež je jednotí, divergence, jež je oddalují? Musil
jsem pozdrzeti se dele zde, píliš lehce klouznout! tam . . . chtl jsem jediným pochodem
p robehnouti prilis dlouhou dráhu; píliš mnoho svdných pohled mne pokoušelo cestou
a ztrácel jsem se zetele cíl svého bhu. Ale povznášejí mne nadje: sympatie, s jakou
vzhledem k látce, o níž jednají, budou teny, tším se tou vírou, tyto ádky. Jsem píliš
stasten, dovedl-li jsem, vyvolávaje nádheru kouzelné zahrady cit. kterou je souasné umní
francouzské, roznítiti u tch, kteí sledovali se mnou její vonné cesty, touhu, aby z vtší
blízkosti prohlédli si záivé kvty, jež obsahuje, a z blízka dýchali jejich vni.
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Smysl dnešní t. zv. renaissance
UMLECKÉHO PRMYSLU.

Není dávna doba — a vtšin obecenstva i umle-
ctva trvá snad posud -kdy se za vlastní a pravé u-

mní za „velké" umní výtvarné pokládal jen obraz

a socha a všechno ostatní, všechna umní apli-

kovaná nebo t. zv. umlecký prmysl byl baga-

telisován jako „malé" umní, jako umní odpad-

kové a bezvýznamné, jako nco mezi emeslem
a prmyslem, o co zajímati se a starati se bylo

pod ctí skuteného umlce.

A doba ta znamená práv nejhlubší padkový
bod na stupnici umlecké kultury. Žádné dob
posud nebyla celková výtvarná a umle-
cká kultura vzdálenjší a cizejší než práv
jí. Žádná nezneuznala tak samy její podmínky

a sám její smysl a základ jako tato, žádná ne-

niila tak v zárodku všecky prvky k ní jako

tato. Pochopiti to, znaí již rozejiti se s ní na

nikdy nesetkanou, a poátek lepšího zítka jest

práv v tomto poznání.

Žádná doba nedovedla umlecký separa-
tismus, umleckou výlunost, marnivost, so-

bectví a neužitenou abstraktnost do tak kraj-

ních dsledk jako ona: umlec nejen že ne-

sloužil životu, on nesloužil ani umní, nýbrž jen

sob, výlunosti svojí speciality, své odborné

virtuosit velmi pochybného jádra. Umní roz-

padlo se v adu specialit, v adu genr hmotn
a podrobn napodobících jednotlivé výseky a

zlomky svta — bez smyslu pro celek, organis-

mus, život, jeho zákon arytmickou linii,

jeho symbolickou sepjatost a podmínnost, to

jest pro jeho duchovou jednotu. Nikdo

neml zení k celku, a se mu íká umlecká
kultura nebo život. Umlec, malí, socha tvoil

ze sebe a pro sebe, oddlen a odlouen od

kolobhu a rytm života a organismu, ve vzdu-

choprázdn prostoe a také pro jakýsi vzducho-

prázdný abstraktní prostor díla, která mla
viset a stát všude, kdekoli, kam je práv po-

stavil nebo povsil kupec. Umlec nechtl vidt,

že není sám jediný se svým obrazem na svt
— výlunost sobectví a marnivosti nikdy ne-

dostoupila té strašidelné tuposti jako nyní.

Každý utápl se slep v pýše a výlunosti svého

malého, úzkého, drobtového umníka, své spe-

ciální virtuosity, a pravidlem ím menší a vý-

lunjší byla jeho specialita, tím vtší byla au-

torova pýcha, tím výše domníval se státi na

žebíku umlecké hierarchie, tím úzkostnji a

marnivji odluoval se od celku a úelu umní
a života.

Teprve dnešek pochopil, že umní nemá
smyslu samo o sob a samo pro sebe, že má
úel a smysl svj v život, že jest umním jen

potud, pokud zdobí život, že jest jeho kv-

tem, který jest podmínn lodyhou a koenem.

Teprve naše doba pochopila, že styl jest jed-

nota kultury a že pokud jednotlivá umní, na-

dutá a svárlivá, sledují své zvláštní a osamo-

cené cíle, nemže vzniknout než chaos, v nmž
jeden dojem ruší druhý, jedno umní druhé a

v nmž i dobré dílo mže psobit jen disso-

nancí, již proto, že kontrastuje s ostatním. Te-

prve dnešek pochopil, že umní má a musí

sloužit a že jest tím vtší, ím dokonaleji a

úplnji slouží a ím vtšímu a životnjšímu

celku slouži. Teprve dnešek pochopil základ a

význam pojmu styl: pochopil, že styl je práv
a jen tento stálý vztah a zetel kcelku,

kde nic nežije pro sebe na úkor druhých ele-

ment a ástí, nýbrž pro n a v souladu s nimi.

Že styl není hmotná obmezenošt a isolace,

nýbrž vdomí duchového celku, vdomi rytmi-

ckého života nekonenosti, povolnost k nmu a

splývání s ním.

Pišli velici ne historikové, ale psychologové

kultury jako Ruskin a Morris a ukázali, jak ve

všech umleckých kulturách nebylo rozdílu mezi

umním a emeslem a nebylo hierarchické stup-

nice umní, stejn jako nebylo isolace umní a

t. zv. svobody umlecké. Ukázali, jak ve všech

kulturách — a naposledy v té nejdokonalejší

kultue našeho západu, v gotice — všeckno

pracovalo, všecko neslo, všecko sloužilo a jak

pozdjší roztržka mezi umními, isolace a od-

louení se jednch, malíství a sochaství, a

nadadnošt jich nad druhými a vyvýšenost jich

— za renaissance — znamená smrt celkové vý-

tvarné kultury a nezadržitelný úpadek všeho vý-

tvarného života. Povdli nám mimo jiné, že

v staré gotické dob nežil ani malí, ani socha
osamocený život, netvoil díla pojatá pro sebe

beze zetele k umístní a úelu, nýbrž v nejts-

njší souvislosti s architekturním celkem : malí

maluje fresky (nezdobi-li knihy a neslouží-li tak

jinému úelu) a socha jest jen kameník a orna-

mentik architekturní. Vši sílu a celý draz své

vášnivé duše položili na úel jako na základ

umleckého díla a vnitní rythmus, logiku a

pravdu posvtili zase na nejvyšší kriteria um-
lecké tvorby. Od odvozených, fantasií nebo

konvenci nakupených tvar vrátili jsme se k zá-

kladním, prostým a úelným, od klam a

lstí k poctivosti a jadrnosti, od falešných ozdob

ke struktue a koste, od podružného k hlav-

nímu a prvotnímu. Všecka umni zaala se

zvolna osvobozovat ze své hmotné uzavenosti

a isolace a pociovala stále intensivnji, že je-

jich základ a koen jest ornamentální a

symbolický a úel jejich pracovati na ozdob
života, pracovati na celku a sloužiti celku

:

styl jako nejvyšší kulturní hodnota, jednota
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umni a života, stává se pedmtem našeho

doufání.

Chceme nový styl — to znamená nám : chceme

zase — po vcích odlouení a rozdlení —
nový satek umní a života, nové po-
svcení všedního dne, novou jednotu
krásy a práce, krásy a skutenosti, nové ná-

boženství lidskosti, krásného a obrozeného lid-

ství, všudypítomné, vše pronikající a vše roz-

svcující náboženství krásy, které by trvale

bydlilo i v nejmenším z našich dom i v nej-

bounjší z našich ulic, v našich zahradách,

na našich nábežích, na našich nízkých i vyso-

kých školách, v našich dílnách jako v našich

nemocnicích a posvcovalo každý kout na oltá

a každý dum na chrám, tak aby nebylo již teba
jiných, sváteních a oficielních a tím již kon-

venních a lživých. Nevíme již v rozpor
mezi umním a životem a m e z i umním
a pítomností, jako nevíme v rozpor
mezi krásou a pravdou, mezi poesií a

zdravím: vyrostli jsme z tchto romantických

klam a chceme krásu, která by byla chlebem

života a v niž by vonla všecka úroda našeho

léta a našich poli — novou krásu všed-
ního dne posvcenou na svátek um-
li i m.

Chceme vlastní nový jazyk, novoue tvarovou, to znamená: chceme, aby bžný
jazyk našeho života, kterým mluvíme i zpíváme,

radujeme se i trpíme, žijeme i umíráme, stal se

základem a jádrem našeho jazyka umleckého,

v kterém by byla psána výtvarná báse dneška

jako minulé vky napsali svým jazykem báse
svoji.

Píí a hnusí se nám žiti z odpadk výtvar-

ných hod minulých dob a jich styl, žiti cizim

vypjeným a vyžebraným umleckým životem,

strašidelným a umle galvanisovaným životem

dávno setlelých vk. Štítíme se bezduchých

archaeolog umní, kteí v dávno mrtvém ja-

zyku, v odumelé ei forem, jež dávno již ztra-

tily svj raison etre, skládají a skrádají
své výtvarné padlky a plagiáty. Pochopili jsme

neúplatnou souvislost mezi kulturou a výtvar-

nými formami, které jsou jejími orgány a které

odumírají souasn s kulturou, jež je vytvoila

a jimiž se projevila — a práv proto jsme ne-

milosrdní k tm, kdož tento veliký základní
rythmus umleckého a ku 1 1 u r n i h o ži-

vota, sám zákon jeho organické evoluce, po-

rušují, zvracejí a falšují. Máme k nim odpor jako

k penzokazúm nejvyššich životních hodnot a

travim všech svátých pramen zdraví a života

umleckého.

Chceme žiti teba chud, ale po svém, ze
svého, poctiv — ne životem umlým a fanto-

matickým, nýbrž skuteným, reálným, jeho ryt-

mem a tepnou a pití z istých, nezkalených

studní nejvtšího tajemství, z pítomnosti.
Pochopili jsme jako nejvyšší filosofii umleckou,
že každá práce, každé umlecké dílo, které není

zárove a v první ad inem viry a od-
vahy, protestem proti malodušnosti a mdlob
historismu a konvennosti, jest v zárodku chu-

ravé a ochuzuje se o nejsilnjši a nejživotnjší

zdroj inspirace, který vbec vyvrá na této zemi.

Proto pi dnešní obrod t. zv. umleckého pr-
myslu nejde jen o umní staré nebo nové — ne,

jde o víc
:
jde o novou, opravdu lidskou a krás-

nou kulturu života, jde o nové cnosti nové
kultury: víru, odvahu, poctivost, o nové

ist lidské šlechtictví, které, má-li být trvalé a

významné, musí projít nejprve dobou ponížení,

potupy a zneuznání a musí být odtud, z bláta

ulice, všemu na vzdory, zvednuto na štít silnými

pažemi a ješt silnjším srdcem.

Jaký daleký, jaký krásn daleký dosah a do-

stel má toto nové hnutí k životu! F. X. Salda.

ITERATURA.
Richard Muther: Geschichtederen-

glischen Malerei. Se sto padesáti temi vy-

obrazeními v textu. Berlín 1903, nákladem S. Fi-

schera. Stran 400.

Muther, zdá se, hodlá pepracovat v ad mo-
nografii vnovaných jednotlivým vdím národm
evropským svoji dávno již rozebranou „Geschichte

der Malerei im neunzehnten Jahrhundert", která

chtla podat geneticky, po vnitních a kulturn

sociálních kriteriích, rozvoj celého evropského

malíství. Vydává alespo nyní u Fischera po
„Století francouzského unini“ pítomný svazek

vnovaný djinám anglického (a v posledních

dvou dodatených kapitolách i skotského) umní
od epigon starého dvorního, van dyckovského

smru pes Hogartha, Reynoldse, Gainsborougha

k devatenáctému vku, který je vysledován do

svých posledních výbžk.
V obou tchto svých nových monografiích, a

zvlášt v tchto „Djinách anglického malíství",

dopluje a opravuje soudy svého pedešlého ve-

likého dila souborného. V úvodu k pítomné
knize vykládá, jak znal tehdy anglické umní
spíše z doslechu než z vlastního názoru a jak

bližši a zevrubnjší seznámení s ním schladilo

jeho prvotní nadšení a korrigovalo jeho prvotní

názor o vdím postavení a vlivu Anglie v umní
kontinentálním. Vidí dnes v anglickém umní
obdivuhodn výrazný a charakteristický, ale úpln
separatistický útvar, odlouený od všeho výtvar-

ného vývoje kontinentu a rozvinuvší se po zvlášt-

ních, separatistických zákonech vývojových, které

jsou docela jiné než ku p. u umní francouz-
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ského. „Jest vbec stží možno mluviti o dji-

nách anglického malistvi. Nebo kdežto ve

Francii podobá se rozvoj spojenému dramatu,

pi nmž každý umlec eká jen na svoji na-

rážku, aby vystoupil na jevišt, postupují Angli-

ané zcela rozdlen. Chybí logická souvislost.

Snahy jednotlivc se rozstikují. Architektonické

dílo umlecké nedá se postavit z rozptýlených

balvan. “ Muther piblížil se tu názoru, který

podložil své knize „La peinture anglaise contempo-

raine“ francouzský výtvarnický spisovatel, Ro-

bert de la Sizeranne.

O vlastní historiografické cen knihy Mu-
therovy dá se tu íci jen tolik, že jest nepopira-

telná: jeho práce jsou z tch málo, které si hle-

dají svou vlastní methodickou cestu, posud

nevydupanou. Muther není z tch také-historik,

jimž chronologické sestavení materiálu znamená
již rozešení historiografického problému. Muther
zejm komponuje své historické práce, to

jest vnáší do historického materiálu fakt svj
názor, svoji kritiku, svojí perspektivu, spojuje,

co se posud rozluovalo, a rozluuje associace,

které konvence slouila a nanesla. Všude jde mu
zejm o to, ne aby podal píjemné a hladké

anekdotické vypravování, nýbrž, aby vysledoval

pokud možno nejblíž a nejintimnji logiku roz-

voje umní, genesi umleckých smr a drah —
aby piblížil se, jak možno nejvíc, vlastni díln
historického dní. Muther stavi a lení svoji

historii jako dramatik drama, a jeho komposiní
invence má pirozen mnoho subjektivn umle-
ckého. Snad v ní není lecos dost podepeno,
snad mnohá these jest posud hypothesí, která

žádá ovení a dkazu — to všecko je možno,
a pece to všecko nemní nic na draznosti a

intensit, s jakou nazírá historický process, s ja-

kou si jej dra máti suje, to znamená z pí-
tomnu je a prožívá.
Touto práv v podstat umleckou (a nehisto-

rickou) vlastností a potencí mím a cením hi-

storika; ona jest to, která ini živoucími i histo-

rická díla mrtvých autor, jichž materiál a ped-
poklady jsou podvráceny a pekonány novým
exaktnjším bádáním. V ní jest i cena nové

knihy Mutherovy. F. X. Salda.
*

Robert dla Sizeranne: Le Miroir de
la Vie. Paris, Hachette & Cie. 1902.

Nová kniha známého essayisty francouzského,

autora „Soudobé malby anglické" a dobré knihy

o Ruskinovi, nese na titulu oznaení: essaie
o umlecké evoluci. Není to však evoluce

umleckých a technických forem, která tu zajímá

autora, nýbrž jich emoní a citový obsah a živý

a promnlivý jich vztah k modernimu cítní

dnešnímu, jež chce vysledovati autor. Stanovisko

v celku spíše kulturního psychologa než esthe-

tika a ikonografa — akoliv schematinost a

jistá abstraktnost psychologické klassifikace,

místy dosti tuhá a proto plnosti života kivdící,

jak již je francouzským essayistúm starší školy

bžná, nutí k námitkám. Kniha chce, jak autor

praví, „hledt na umní, aby bylo lépe vidt ži-

vot", a alespo po nkterých stranách podailo

se jí, že ukázala k životním hodnotám pepsaným
nebo pemalovaným v umlecké formy. Ukazuje

vbec dobe perod kritických a esthetických

doktrín, jakým prochází v poslední dob pod

vlivem hlavn Ruskinovým výtvarnická essayi-

stika francouzská. Hlavní kapitoly knihy, Esté-
tika bitev, Karikatura, Modernost evan-
gelií, Dtské portréty (nejprocítnjši), opi-

sují dostaten její obsah. F. X. Š.

*

— Bruno Cassirer v Berlín poal práv
vydávati zvláštní sbírku essayí výtvarnických

Bibliothek ausgewahlter Kunst-
schriftsteller. První svazek jest : Emile
Z o I a, Male re i. Jsou to sebrané kritické

lánky a studie Zolovy, jež psal r. 1867
jako referáty ze Salonu do „Evénement" a

v nichž hájil Maneta a impressionisty proti

šílenému zuení ostatního tisku a obecenstva;

pipojena k nim jest zvláštní studie o Ma-
netovi, kterou napsal r. 1868 a uveejnil ve

svazku svých polemik a kritik „Mes haines,"

a pak kritika salonu z r. 1 896, jediný referát vý-

tvarný, který kdy ješt napsal po své impres-

sionistické campagni. Kniha podává tedy

celou výtvarn essayistickou práci Zolovu,

i má plné své oprávnni na pozornost i na-

šeho literárního a umleckého svta, kde

by zvlášt mohla psobit obrodn a oistn,
nebo nejsme v celku dál ve výtvarnické

kritice a v názorech na výtvarné dílo, než

byla prmrná francouzská žurnalistika v le-

tech šedesátých. Kniha pináší také Manetúv
portrét Zoly.*)

PRÁVY A POZNÁMKY.
VII. VÝSTAVA SPOLKU VÝTVAR-

ných umlc „Mánes v Praze zahájena dne

14. bezna 1903 v pavilon pod zahradou

Kinského architektem J. Kotrou uvnit znovu

pestavném a dekorovaném; vnjšek ozdo-

bili malíi H. Bóttinger a F. Simon novou

lunetou. Výstava tato obsahuje tentokráte

díla umlc i mimo „Mánes" stojících, ítá

150 ísel jimiž zastoupeni jsou: R. Bém,
H. Bóttinger, F. Bílek, Z. Braunerova, M.
Dostálova, B. Dvoák, M. Havlíek, A. Hof-

bauer, O. Homolá, J. Honsa, A. Hudeek,

Cena 3 M. 50.
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J. Jelínek, M. Jiránek, D. jurkovi, B. Kafka,

A. Kalvoda, F. Kaván, B. Kniipfer, F. Kupka,

K. Langer, St. Lolek, J. Minaík, J. Panuška,

F. Peínka, R. Pollak, J. Preisler, V. Preissig,

J. Schikaneder, H. Schwaiger, A. Slavíek,

J. Stibral, V. Stretti, St. Sucharda, L. Šaloun,

F. Šimon, K. Špillar, M. Švabinský, J.Tomec,

J. Uprka, F. Uprka, F. Voves, a B. Wachsman.

SOUBORNÁ VÝSTAVA PRACÍ JAROSLAVA
Špillara otevena byla péí „Spolku pátel

vdy a literatury" v Plzni.

„SOUVKÉUMNÍ" nazývá se nový ruský um-
lecký podnik, jehož úastníky jsou nejbližší pátelé

a spolupracovníci „Míra Iskusstva" — Alex. Benois,

L. Bakst,
J. Grabar, K. Korovin, E. Lanceray,

A. Golovin a j. Zmínili jsme se už o nm koncem

minulého roku. V najatých, dosti rozsáhlých míst-

nostech zahájili nedávno stálé výstavy umní
aplikovaného. Je prý — mnoho umní a mnoho
vkusu v jejich pracích a je pamatováno na úel-

nost. Ale nápadno je, že „všichni pracovníci,

kteí vystrojili tento velice poutavý maliký zámek,

jsou sami nadaní rušti umlci a že mezi nimi

nebylo ani jednoho, by prostedního, strjce-

architekta." Hlavní zvláštnost tohoto podniku jest,

že chybí v nm ruka architektova. Jídelna Be-

noisova, salónek Bakstúv jsou rozkošný v jedno-

tlivostech, skutený umlec je myslil, ale chybí

tu praktik architekt. S této stránky nejvíce vy-

hovuje svému úelu neobyejn píjemná ajová
komnata Korovinova, v níž tento mistr ukázal

všecek pvab svého nadání dekorativního a ko-

loristského. V theatralní komnatce Golovinov

cítí se lovk opt mimo život. Velmi krásný je

„tyrkysový" nábytek kníž. Šerbatova. Vrubelovy

figurky z ruských pohádek a j. Ale celkem teba
prý „Souvkému umní" blíž sestoupit k životu

a zabrat do sebe jeho skutené poteby
;
jenom

tenkráte stane se podnikem a nikoli fantasií. Pes to

všecko toto „nové dílo jest beze vší pochyby

vázas prodírajícim se istým pramenem, uprosted

nekonené poušt šedého indifferentismu a za-

koenlé nevkusnosti petrohradského a vbec
ruského umleckého života; a býti takovou

vázou — to už jest veliká zásluha." Tak soudí

S. Djagilev, redaktor „M. I.“, o svých druzích.

Jak vidt, vcn a upímn.
— V Moskv bylo tuto zimu pt umleckých

výstav. Umlecký život je tam vbec ode dávna

intensivnjší než v Petrohrad. Dle slov red.

Djagileva, nade všecko oekávání pekvapila

výstava architekturní. Ve výstav „36“ (pátel to

„Mira Iskusstva", který samostatn vystavoval

vedle nich) poutali sice hlavn ruští krajinái

„krásou ruského jara, veškerou poesií tajícího

snhu a všemi effekty okouzlujícího podjižniho

zlata"
;
ale výstava architekturní byla nade všecko.

Naprostá novinka to byla, co vystavili ruští archi-

tekti Fomin, Orlov, Filenský, Brajilovský, Jatma-

nov, Denisov a j. Hlavní zásluha o zdar ten

patí moskevskému architektu Fominu, o nmž
Olbrich — též úastník výstavy zárove s An-

glianem Mackintoshem — se vyjádil, že „na

celé výstav on jediný zasluhuje pozornosti."

Proti nmu jsou práce Korovinovy, Davidové,

Orlova (všichni vystavují nábytek) a Brajilov-

ského jen neobyejn píjemné pokusy, cos velmi

milého, ale skoro dilletantského. Fomin však je

skutený pracovník v nejlepším slova smysle;

snad není velmi individualný, ale všecky jeho

vci jsou skvostn udlány, plny vkusu a pi
veškeré blízkosti k západoevropským vzorm,
nejsou na n podobny. Vliv Olbrichúv je tu pa-

trný, ale v tomto pípad obzvlášt jasn se

ukázalo, do jaké míry v ruském umlci sedí pes
to všecko jeho plemenná rázovitost. Velikou

chválou Djagilev zasypává Fomina zvlášt za

jeho bílou jídelnu.

V 2. ísle „Mira Iskusstva" (v obrázkovém —
„Kronika" je te oddlena od hlavní revue a vy-

chází dvakrát msín po celou zimní saisonu
j

t. j. íjen až kvten s názvem „Chronika žurnala

Mir Iskusstva") budou ukázky z výstavy této.

SOUTŽ NA ZÍSKÁNÍ NOVÝCH UM-
leckých návrh pro koberce vypisuje firma

J. Ginzkey v Maffersdorfu. Nejlepší ti návrhy

poctny budou cenami 1200 K, 600 K a 400 K.

V porot zasedá Ludvig Bauman architekt,

Hugo Charlemont malí, A. Fix clief fy.

Portois & Fix, K. Moll malí, F. Ohmann
architekt, A. v. Scala iditel rak. musea pro

umní a prmysl a konen 2 chefové fy.

soutž vypisující. Pípustný jsou návrhy mo-
derní, dále s motivy orientalskými neb i sloh
historických a pracovány butež pro koberce

o 3 m. šíe a 4 m. zdéli a to v skut.

velikosti, ve které se musí nalézat celý ko-

berec. Návrhy dodány butež anonymn,
v zapeetných obálkách do 15. ervna 1903
rakouskému museu pro umní a prmysl ve

Vídni, kdež budou 2 — 3 týdny vystaveny.

Poctné návrhy stávají se majetkem fy. soutž
vypisující v každém smru, u návrh nepo-

ctných, které budou zaslány zpt, vyhražuje

se pípadná koup.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor JAN KOTRA. — Knihtiskárna Dr. ED. GRÉGR a SYN.
Reprodukce fotocinkografie »UNIE-VILÍM« v Praze.



Z ESKÉ UMNÍ Z
VII. VÝSTAVA SPOLKU

VÝTV. UMLC »MÁNES '<

V PRAZE.

BEZEN KVTEN 1903.



F. BÍLEK.

SLEPCI.
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F. ŠIMON.
V ZIM. -
BENÁTSKÝ
DVOREK.
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JÓŽA UPRKA.m UŽ JE LÚKA PO-
KOSENA. - POLEDNE.
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MAX ŠVABINSKÝ.
PORTRÉT DÁMY.
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IVW

JINDICH TOMEC.
PED JAREM. =
ZD. BRAUNEROVA.
ZAVÁTÁ ULIKA.
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BOHUMIL DVOÁK.
CESTA POLEM. =
JAROSL. PANUŠKA.
CHATR V ROZVA-
LINÁCH.
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I

H. BÓTTINGER.
ZIMNÍ SPÁNEK
PÍRODY. POR-
TRÉTNÍ STUDIE
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ANT. SLAVÍEK.
CESTA DO VSI.
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AL. KALVODA.
PED BOUÍ. -

V BAINÁCH.
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MILOŠ

JIRÁNEK.

TUŠE

V

TLOCVIN.



LAD. ŠALOUN.
PODOBIZNA DÁMY
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FRANT. KUPKA.
Z CYKLU „HLAS
TICHA". BAREV-
NÝ LEPT.

FRANTA KAVÁN.
PEHÁKY OD
TÁBORA.
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VOJTCH PREISSIG.

SEDM HAVRAN.
PVODNÍ LEPT. -

ANT. HUDEEK. VE-
ER NA RYBNÍCE.
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MILAN HAVLÍEK.
KLADENÍ KRISTA
DO HROBU.
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BENEŠ KNÚPFER.
ZÁPAD NA MOI.

TENDHAL.
VYATKY Z NHO. ÚVODNÍ SLOVO.

Stendhal není lovkem své doby a své zem.
Jest, mluveno po francouzsku, dépaysé a mlu-

veno po nieízschovsku, derUnzeitgemasse.
Ví to a cítí se osamoceným — a tento cit a

toto vdomí jest to práv, co dává zvláštní,

nkdy výbojnou, jindy melancholickou barvu celé

jeho tvorb.

Stendhal není pedn lovkem a dokonce již

ne spisovatelem devatenáctého vku. Liší se

píke vší svou bytostí od toho, emu se íká
v tomto století spisovatel. Rozdíl ten dá se vy-

slovit tak: spisovatelství stává se definitivn

v devatenáctém vku veejným zamstnáním a

povoláním, obanským stavem, métierem, úlohou

a sociální funkcí — Stendhal píše však jen pro

sebe, pro svoji rozkoš, pro soukromou radost

nejvyššího Majestátu svého drahého srdce. Píše,

jako se psávalo v minulých vcích
:

píše jako

pravý grandseigneur, jako psával Montaigne nebo

vévoda Saint-Simon : moderní spisovatel vypadá

vedle nho jako plebejec, emeslník nebo ob-

chodník. Stendhal není slovem spisovatelský od-
borník, nýbrž rozkoš nik — a je to rozdíl

celých vku, který jsem zavel do protivy tchto
dvou slov.

Stendhal nemá cností, ale nemá také (a tch
je daleko víc) necností moderního spisovatele

z professe.

Jeho knihy nejsou z nejvtší vtšiny dobe
složeny a nenáleží ani — nehledíc k nkolika

románm — k žádnému uritému genru : cesto-

pis, literární, hudební nebo výtvarnická historie

a studie jest jen volným rámcem pro ohromné
množství nejrznjších dojm, posteh, názor,
cit, nálad, aforism a bonmot, které podává
autor bez retuše, neobyejn naivn a sladce,

s celým kouzlem psychologického autografu.

S prostoduchým a naivním sobectvím, sobectvím

organickým, ekl bych, bez pósy a úmyslu, na

nž pohled neuráží, jako neuráží podívaná na

pírodní zákon a zjev, píše Stendhal neustále a

bezdky intimní svj denník, historii svých smy-

sl i svého srdce, rozvoj a kulturu svého já.

Celé jeho dílo jest jedno jediné pnvatissimum
— a v tom jest jeho kouzlo, které neslábne.

Technika, métier, odborná a hmotná stránka spi-

sovatelská rovnají se v jeho díle skoro nulle:

nekorrumpuji jeho vnitní, experimentální, ekl

bych, hodnotu. V jeho díle dostal se ke slovu

psycholog, pozorovatel, experimentátor života
tak bezprostedn, pímo, bez zlomk jako ni-

kdy podruhé v devatenáctém vku. U nho jste

ušeteni všeho pathosu, všeho kothurnu, vší the-

atralnosti a emfase, které pinášívá spisova-

telské emeslo a kterým neuniknete hlavn
u souasník Stendhalových

:
píší pro fórum, pro

obecenstvo, pro gallerii — nanášejí siln barvy,

vypoítávají a forcírují efekt.

Nic z toho u Stendhala. Nenávidí romantický,

koloristický a pitoreskní styl svých vrstevník,

všecku literární rétoriku, styl Chateaubriandv
a Mme de Stal jako Balzacv. Miluje nade

všecko jasnou, stízlivou, suchou logiku, chlad-

nou a jasnou linii nejlepších francouzských au-

tor osmnáctého a sedmnáctého vku, styl
zkratky. Není to pouhý odpor k urité lite-

rární form a dikci, co živí Stendhalv hnv
proti romantickému stylu — píiny jsou tu hlubší

:

sráží se tu nepátelsky dvojí kultura, stará, ari-

stokratická a nová, plebejská.

Stendhal myslí a píše epigrammem: dovede

do tí, ty ádk dát celý svt myšlenkový a ci-

tový, celý román, psychologii celého národa a

celé doby. Ale epigramm je styl po výtce ari-
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stokratický, plod starých, dovršených lite-

rárních kultur. Pedpokládá velikou literární vý-

chovu, jak u autora, tak u obecenstva: každé

slovo, každý pojem, každá figura musí být vy-

zkoušena a cítna do posledního odstínu a polo-

tónu, spádu a záezu. Je to mluva zasvcenc.
Nové plebejské doby jí vbec nerozumí a ne-

pejí: vyslovují se obšírn a dkladn, enicky
a s pathosem: Stendhal je však ddic staré li-

terární kultury francouzské, ancien régime
i ve stylu. „Poslední velikou událostí francouz-

ského ducha 11 nazývá jej významn Nietzsche,

který v nkolika ádcích povdl o Stendhalovi

víc než dovedli Bourget a Rod v celých mnoho-

stránkových studiích.

Stendhal není lovk své doby a své zem:
jest Italem Renaissance, který zabloudil tragickou

náhodou do devatenáctého vku mezi francouz-

skou buržoasii, nedávno narozenou a práv po-

ktnou. A Stendhal vycítil hned, jaké nebezpeí

nese kultue a umní a nenávidí ji a pohrdá jí

vším instinktem hlubším než všechny dvody
rozumové.

Celý temperament a citové ustrojení odlišují

jej od jeho vrstevník. „Les Carraches s’éloi-

gnrent de 1’affectation qui était á la mode
et parurent froids 11

,
te se na první stránce „Djin

malby v Itálii
11

jako motto: osud Stendhalv je

celý v této vt. Také on vzdaloval se afektace,

která byla práv v mód a také on zdál se

chladným. Nenávidl na nž všecku prázdnou

a jalovou sentimentalitu své doby, všecko hu-

manitáství a všechen utilitarismus, všecko snadné,

lehké a pohodlné v citovém život, vystupoval

radji jako chladný dandy — a byl souzen jako

duch frivolní a povrchní. V pravd byl však jeho

citový život mocný a silný, mocnjší a silnjší

než u jeho vrstevník, tím vášnivjší a hlubší,

ím byl ukrytjší, ím lépe byl ovládán a ím
byl diferencovanjší. Všecky základní instinkty

jsou u nho úžasn pesné a spolehlivé v dob,
kdy u jiných byly již podryté, nevrné a sesla-

bené. Jak hluboké byly prameny jeho citu a vá-

šn, jest nejlépe vidt dnes, kdy dávno již vy-

vtral laciný pathos a laciná sentimentalita vt-
šiny jeho vrstevník: Stendhalova zvláštní silná,

temná, podzemní citovost žije posud v jeho díle

a víc: živí je, svlažuje a iní erstvým jako

vrný pramen spodní vody.

Jest v nm spojení chladu a entusiasmu, síly

a nhy, které pipomíná veliké sensi ivy italské

Renaissance. Nco z Albertiho, který slzel nad

rozkvetlým polem nebo sadem, žije ješt v Stend-

halovi : dovede být k slzám pohnut ped krásnou

krajinou nebo ped umleckým dílem, on, ne

snivec, ale lovk inu, který vidl a prožil jako

napoleonský voják všecka nejstrašnjší divadla

svého vku a nepodlehl ped nimi citové sla-

bosti. Dnes pláí lidé jen bolesti nebo zlobou,

Stendhal slzí rozkoší a radostí — a je to zase

rozdíl dvou svt a celých vk, který zavírám

do tchto struných vt.

Stendhal je dilettantem ve smyslu italské Re-

naissance: má její mnohostrannost i vášnivý

smysl pro kulturu, její rozkošnictví i sebevládu.

Jest postupn vojákem, diplomatem, cestovatelem,

dvoanem, svtákem a spisovatelem, miluje a

zná stejn intimn hudbu jako malbu a jako li-

teraturu — ale všecko jest mu jen stravou du-

ševní rozkoše, ve všem vidí a nalézá jen

prostedky k duševnímu rstu a rozvoji.

Nenávidí jako Goethe všecko poznání
hlavy, všecky vdomosti uenecké a pouze

odborné, všechen pedantisnius: jde mu ne

o uenost, ale o kulturu, o rozšíení vníma-

vosti, zjemnní chápavosti, rst duše, obo-

hacení individuality. Vším vdním chce kulti-

vovat jen svoji citovost a stupovat a zmno-
žovat intensitu svého života.

Cit kultury jest u nho tak živý a istý

jako u žádného druhého Francouze devate-

náctého vku: kultura jest Stendhalovi vla-

stním božstvím a vlastní mocností života.

Filosofuje-li, filosofuje jen o ní. Je filosofem

kultury a v tom pedchdcem Nietzschovým,

který s pekypující vdností vyznaující bá-

sníka derschenkenden Tugend nazývá

seznámení se Stendhalem „jednou z nej-

krásnjších náhod svého života 11
.

Jako Nietzschovu, tak i Stendhalovu po-

zornost zaujalo pemýšlení o podmínkách
kultury, a Stendhal jako Nietzsche nalézá

je ve válce a nebezpeí a v násilných ital-

ských tyrannech s nervovýma rukama umlc
vidí vlastní pstitele velikých karakter a in-

dividualit italské Renaissance. Smysl pro
káze jako vlastní živel tvoící kulturu jest

u nho stejn siln vyvinut jako u Nietz-

scheho.

Rozumí se, že takový lovk nejen nemohl

milovat Francii své doby, ale že mu musil

být francouzský duch vbec cizí. A dílo Stend-

halovo, který jako „dobrý Evropan 11 netrpí

vlasteneckými pedsudky, je opravdu samý

útok, výpad a sarkasmus na francouzský cha-

rakter a mrav v umní i v život. Pi známé

francouzské ješitnosti, která tenkrát byla da-

leko rozepejenjší než dnes a neodpouštla

jen tak lehce takové svobodomyslnictví, bylo

k tomu teba mnoho odvahy a mnoho srd-

natosti.

158



159

JAN

PREISLER.

OBRAZ

Z

VTŠÍHO

CYKLU.



KAREL ŠPILAR
POKUŠENÍ. ZZ

„Bylo teba dvou pokolení,

aby se mu piblížili, kdo jest

však nadán jemnými a opo-

vážlivými smysly, zvdavý
až k cynismu, logik z hnusu,

hada hádanek a pítel sfingy

jako každý pravý Evropan,

bude musit jít za ním. Kéž
by ho následoval i v tom,

aby stanul v studu ped taj-

nostmi velké vášn a hlubo-

kých duší! Tuto noblessu:

moci mleti, moci se zastavili

má ku píkladu ped Miche-

letem a zvlášt ped nmec-
kými uenci". —

Myslím, že spisovatel po-

zná se dnes nejlépe, do Sa-

mých útrob po dvojím: po

tom, jak mluví o lásce a jak

mluví o smrti. Všecka titr-

nost házívá se obyejn na

jednu, a všechna trase a pa-

thos na druhou váhu. Jen

nejvtší lidé našli k obma
stejný pomr a ped obma
stejný tón — jako ped po-

sledním, nejprostším a nej-

vtším zákonem, jako ped
jevy ne již lidskými, ale kos-

mickými.

A Stendhal stojí ped ob-
ma a mluví o obou se straš-

nou naivností — nám straš-

nou, ponvadž tak nednešní

a nnaší.

Stendhal odvažuje se i na takové nedo-

tknutelné sacrosanctum, jakým je Francouzm
jich esprit, jich žena a láska, a ukazuje bez

milosrdenství, jak jest lesk jich padlaný a

chladný, bez pravého ohn a svtla. Má na

mušce všecku malichernost, titrnost, tupost,

stízlivost a frivolnost erotiky ve Francii,

v níž nalézá jen bu chladný zájem marni-

vosti nebo hrubou smyslnost — ale nikde

váše, víno života, dárkyni vší jeho síly a

slávy, bez níž není hoden, aby byl prožit.

Stendhal zbožuje váše, tento veliký styl

života, a vidí v ní jediný zákon vysokých

svobodných duší. Pravá váše nese Stend-

halovi s sebou i svoji cudnost, a dílo

Stendhalovo nepipravilo se o toto kouzlo

zámlky a poesie. Ve svém nádherném me-
dailonu Stendhalov ek! to krásn Nietzsche:

Je to opravdový libe
penseur: nepivázaný na pedsudcích a

slabostech doby.

F. X. Salda.

(Z knihy Rome, Naples et Florence).

V Berlín, 2. zái 1816. — Otevírám list,

který mi povoluje tymsíní dovolenou. —
Jsem uchvácen radostí, bije mi srdce. Jaký blázen

jsem to ješt v šestadvaceti letech ! Uvidím tedy

tu krásnou Itálii! Ale skrývám se s tím peliv
ped ministrem : eunuchové žijí v neustálém hnvu
proti svtákm. Pipravuju se i na dva msíce
chladu po svém návratu. Ale tato cesta p-
sobí mi píliš velkou rozkoš, a kdo ví, bude-li

svt stát ješt ti týdny?
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V Milán, 1. íjna -

slýchal v echách. Je to geniální kousek,

který si zachoval starý Mayer ze svého mládi

nebo který nkde uloupil: udržel celou operu.

Zde vidíte lid narozený pro krásu : operu trva-

jící dv hodiny drží rozkošný moment, který

trvá šest minut; z padesáti mil dálky picházejí

lidé vyslechnout toto sextetto zpívané slenou
Fabre, Remorinim, Bassim, Bonoldim atd. a po

tyicet pedstavení šest minut penese pes ho-

dinu nudy ....

Docházím do šesti nebo deseti lóží; nic slad-

šího, nic milostnjšího, nic hodnjšího, aby bylo

milováno, než mravy milánské. Každá žena jest

tu pravideln se svým milencem; sladké žerty,

živé hádky, šílený smích, ale nikdy dležité

tváe. Pokud se týe mrav, Milán je republikou

sužovanou pítomností trojí nmecké vlády a

Zanechme smutných pedmt
a mluvme o hudb: je to jediné

umní, jež posud žije v Itálii.

Vyjma jediného lovka*) na-

leznete tu malíe a sochae, jací

jsou v Paíži a v Londýn, lidi,

kteí myslí na peníze. Hudba,

naopak, má ješt trochu toho

tvrího ohn, který rozncoval

v této zemi postupn Danta,

Rafaela, poesii, malbu a konen
Pergolesy a Cimarosy. Tento

božský ohe byl zapálen druhdy

svobodou a grandiosními mravy

stedovkých republik. V hudb
jsou dv cesty, jež vedou k ro-

zkoši, styl Haydnv a styl Cima-

rosy: vznešená harmonie nebo

rozkošná melodie. Styl Cirna-

rosv sluší národm jihu a ne-

mže být napodoben hlupáky.

Melodie byla na vrcholu své

slávy kolem r. 1780; odtud hudba

mní povahu, harmonie se roz-

poutává a zpv se menší. Malba

je mrtva a pohbena. Canova

pronikl náhodou, silou vegetace,

jakou má duše lovka pod tímto

krásným podnebím; ale jako Al-

fieri je to píšera; nic se mu ne-

podobá, nic se mu nepibližuje,

a sochaství je stejn mrtvo
v Itálii jako umní Correggiovo;

ryjba se drží dost dobe, ale

není než emeslem.
Hudba jediná žije v Itálii, a

v této krásné zemi smí se pro-

vozovat jen láska; jiným požitkm duše se

tam pekáží; hyne tam otráven melancholií, kdo
je obanem. Nedvra sháší tam pátelství,

láska naproti tomu je tu rozkošná, jinde mají

jen její kopii.

*

V Milán, 4. íjna.

Galii je nastuzen. Opakují nám Elen u, operu

Mayerovu, která byla hrána ped „Testi di

bronzo“. Jak malou se zdá!

Jaké projevy nadšení pi sextettu druhého

aktu! Tuto hudbu nokturna, sladkou, plnou

nhy, pravou melancholickou hudbu asto jsem

*) Stendhal míní patrn Canovu, jehož jest velikým

ctitelem. Pozn. pekl.

B WACHSMANN.
V PROUDU. U
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nucenou platiti ti miliony rakouskému císai.

Náš dstojný vzhled, jež Italové nazývají sos te-

nuto, naše veliké representaní umni, bez n-
hož není vážnosti, bylo by jim vrcholem nudy.

Milánský lid skytá spojení dvou vcí,

jež jsem nikdy v témže stupni nevidl po-

hromad: pronikavosti a dobroty. Vykládá-li,

je pravým opakem Angliana, je struný jako

Tacit; polovina smyslu je v gest a oku; jak-

mile píše, chce dlat krásné toskánské trase a

je tlachavjší než Ciceron.

V Milán, 7. íjna.

Zapomnl jsem, co mne nejvíc pekvapilo

vera na koncert paní Caíalani
;

byl jsem n-
kolik minut nehybný obdivem; jest to nejkrás-

njší hlava, kterou jsem vidl za svého života

lady Fanny Har***. Raphael ubi es? Žá-

dný z našich ubohých moderních malí, celých

pokrytých tituly a stužkami, nedovedl by nama-

lovati tuto hlavu; chtli by dát do ní imitaci

antiky nebo-li styl, jak se íká v Paíži, to

jest dáti výraz síly a klidu figue, která je do-

jímavá práv proto, že tu není síly. Dojmem
tváe, kterou lze snadno vzrušiti, a naivním

výrazem nejsladší nhy vynikají tolik n-
které moderní figury nad antiku. Ale naši ma-

líi nepochopili by ani tuto úvahu. Jak bychom
byli šastni, kdybychom se mohli vrátit v tom
k vku Ghirlandaj a Giorgion (1490)1 Naši

umlci byli by alespo s to kopírovati pírodu

jako v zrcadle; a co by nedal lovk za

zrcadlo, v nmž by vidl neustále rysy lady

Fanny H***, jakou byla tento veer!

V Milán, 27. íjna.

Jest tu comisse di orná to (ozdoby). tyi
nebo pt obanu známých svojí láskou ke krás-

nému umní a dva architekti skládají tuto kom-
missi, která zastává svj úad zdarma. Kdykoli

majetník domu chce se dotknouti pední zdi

svého domu, jest nucen sdliti svj plán obecní

rad, která jej odkáže komissi di ornato. Ta
podá svj náhled. Chce-li majitel dáti provésti

nco píliš ohyzdného, lenové komisse di or-

nato, lidé vážení, posmívají se mu v hovorech.

U tohoto lidu, zrozeného pro krásu, a kde

ostatn mluviti o politice je nebezpené nebo

bezutšné, zamstnává se veejnost po celý

msíc stupnm krásy nového domu. Mravni

zvyky Milána jsou úpln republikánské a dnešni

Itálie není než pokraováním stedovku. Míti

v mst krásný dm zjednává vtší vážnost než

miliony v kapse. Vyniká-li dm krásou, je hned

FRANTA UPRKA.
STUDIE VOLA. -
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pezdn jménem majetníkovým. Tak

ekne se vám : soud je v té a té ulici

v casa Clerici.

Architektura zdá se mi v Itálii více

žiti než malba nebo skulptura. Mi-

lánský banké skrblí 50 let života,

aby na konec vystavl dm, jehož fa-

Qada ho stojí o sto tisíc frank více

než by stála, kdyby byla prostou zdí.

Skrytou ctižádostí všech oban mi-

lánských jest vystavti dm nebo ale-

spo obnoviti fa^adu domu, který mají

po otci.

Byl jsem pedstaven nkolika boha-

tým Milaanm, kteí jsou tak šastni

a staví. Nalezl jsem je na žebících

vášniv dojaté, jako generál, který

podniká bitvu. Vystoupil jsem sám na

žebíky.

Nalezl jsem zedníky plné intelli-

gence. Každý z nich soudí o fa^ad,

kterou pijal architekt. Pokud jde

o vnitní rozdlení, zdálo se mi, že

tyto domy stojí za paížskými. V Itálii

napodobí ješt rozdlení palác ste-

dovkých stavných ve Florencii ko-

lem r. 1350 a zjemnných od té doby

Palladiem a jeho žáky (kolem roku

1560). Architekt ml tehdy cílem, aby

vyhovl spoleenským potebám, jichž

dnes není. Ložnice italské zdály by

se mi jedinou vcí, která by se mla
zachovat; jsou vysoké, velmi zdravé

a pravým opakem našich.

Karakter krásy v Itálii jest malý poet detail

a následovn velikost kontur (potlauju tu tyi
strany filosofie, málo srozumitelných tomu, kdo

nemiluje s vášní malbu).

Shledávám, že c asi no di San Paolo vdechuje

úctu. Paláce našich ministr vypadají jako p e-
ži acený budoir nebo velmi elegantní krám.

A nic pípadnjšího, je-li ministrem Robert Wal-

pole, který kupuje hlasy a prodává místa. Tato

fysiognomie architektury njaké stavby, která

vdechuje cit, jenž je ve shod s jejím urením,

nazývá se stylem. Ponvadž vtšina staveb

má budití úctu, ano i hrzu, ku píkladu kato-
lický chrám, palác krále despoty atd., asto,

ekne-li se v Itálii: ta stavba je plná stylu,

rozumjte tím: vzbuzuje úctu. Pedanti, mluví-li

o stylu, chtjí íci: „Tato architektura je klassická,

napodobí eckou nebo alespo uritý odstín po-

frantlé eckosti, jako Ifigenie Racineova na-

podobí Ifigenii Euripidovu."

*

Vycházím z casina di San Paolo. V celém

život nevidl jsem sdružení tak krásných žen;

jich krása psobí, že klopíš oi. Pro Francouze

má ráz vznešený a ponurý, který dává sníti da-

leko spíše o štstí vášní než o prchavých roz-

koších živé a veselé galantnosti. Krása není

nikdy, zdá se mi, než slibem štstí.*)
Pes písný smutek, jak jej iní nutným va-

divá a mrzutá pýcha anglických manžel a pí-

snost strašného zákona zvaného Im proper,
druh krásy Anglianek shoduje se daleko více

s plesem (rozumj : než krása Italek). Svžest,

která nemá podobné sob, a dtský úsmv oži-

*) Zde, jen takto lehce a nezávazn, prohozena jest

vta, která se cituje všude jako Stendhalova definice krásy.

Pozn. píekl.

BOH. KAFKA.
MARKÝZ A.

163



vují jich krásné rysy, které nikdy nebudí báze
a zdají se z pedu slibovati, že uznají za svrcho-

vaného pána muže, jejž budou milovati. Ale

pi tolika pokoe mže vzniknouti strach, že

pijde nuda, kdežto ohe italských oí znií na

vždy nejslabší potuchu o tomto velenepíteli

šastné lásky. Zdá se mi, že v Itálii nemusí se

bát nikdo nudy ani u placené sleny. Rozmar
bdí, aby odstranil tu píšeru.

Hlavy muž na plesu této noci byly by veliko-

lepými modely sochai jako Danekernebo Chant-

rey, který dlá busty. Ale malí byl by s nimi

býval mén spokojen. Tyto oi tak krásné a tak

dobe kreslené postrádaly, zdálo se mi, nkdy
ducha; pýcha, dvtip, pronikavost te se v nich

zídka.

Ženské hlavy spojují naopak asto nej-

vášnivnjší jemnost s nejvzácnjší krásou. Barva

vlas a oboí jest nádherné kaštanové hndi
temného tónu. Vypadají chladn a temn, po-

kud jich neoživí njaké hnutí duševní. Ale nesmí

se tu hledat ržová barva, jaká bývá na tvá-

ích mladých dívek a dtí anglických. Ostatn

byl jsem toho veera snad sám, kdo pozo-

roval tento ponurý výraz. Z odpovdí paní

G***, jedné z nejduchaplnjších žen této zem,
pochopil jsem, že úsmvná a do bývává
tvá, kterou nalézáte asto na plesich ve Francii,

byla by zde pokládána za grimassu. Posmívali

se tu velmi nkolika kupcovým druhého ádu,

které dlaly lesklé oi, aby vypadaly, jakoby se

bavily. Domnívám se však pece, že krásné

Milaanky nepohrdly by tímto výrazem, kdyby

nemly stráviti než tvrt hodiny na plese. Po

nkolika minutách výraz, který žena dává svojí

tvái, stane se grimasou a v zemi nedvivé
musí být grimasa vrcholem špatného vkusu.

Nejste-li vzrušeny žádnou vášní, nechte svoje

rysy v pokoji, dovolen-li mi je tento výraz.

Tehdy mly pro mne, cizince, krásné rysy žen

italských výraz pochmurný a skoro dsivý. Ge-

nerál Bubna, který byl ve Francii a který zde
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hraje úlohu lehkého ducha a vtipného pána, ekl

tento veer: „Francouzky pozorují se mezi se-

bou, Italky pozorují muže." ....
*

V Milán, 2. listopadu.

Paní M. V***, která se podobá roztomilé Fle-

rodiad Leonarda da Vinci a u níž jsem objevil

dokonalý takt pro krásné umní, ekla mn
vera v jednu hodinu v noci: „Msíc svítí krá-

sn, radím vám, abyste se šel podívat na Dóm
(katedrálu), ale musíte se postavit se strany

Palazza Reggio."
Nalezl jsem tam nejkrásnjší ticho. Ty py-

ramidy bílého mramoru, tak gotické a tak drobné,

vyšvihující se do vzduchu a odrážejíce se od

temné mode jižního nebe posázeného svými

jiskivými hvzdami, dávají jediné divadlo na

svt. Nad to ješt nebe bylo jako hedvábné

a v souladu s klidnými paprsky krásného m-
síce.' Teplý vánek honil se v úzkých ulikách,

jež z nkolika stran obklopují ohromnou massu
dómu. Rozkošné chvíle.

*

V Milán, 5. listopadu.

Chodil jsem po všecky noci k jedné hodin
ranní dívat se na dóm Milánský. Osvícen krá-

sným msícem poskytuje tento chrám pohled

unášející krásy a jediný na svt.
Nikdy architektura nedala mi podobných po-

citu. Tento bílý mramor vykrájených filigrán

nemá zajisté ani velikolepost ani solidnost Sva-

tého Pavla v Londýn. ekl bych lidem naro-

zeným s jakýmsi taktem pro krásné umní : tato

skvlá architektura je gotikou bez myšlenky na

smrt; je to veselí melancholického srdce; a jakož

tato architektura zbavená všeho rozumu zdá se

býti vystavna rozmarem, souhlasí se šílenými

illusemi lásky. Zmte v šedý kámen tento

mramor záící blí, a všecky myšlenky na smrt

se zase objeví. Ale tyto vci nevidí vulgárnost

a dráždí ji. V Itálii tato vulgárnost je menšinou,

ve Francii je nesmírnou a vtšinou.

*

7. listop.

Obdivoval jsem skuten v Milán pohled

na kupoli Dómu, zvedající se nad stromy za-

hrady villy Belgiojoso, fresky Appíaniho v téže

ville Belgiojoso a jeho Apotheosu Napoleonovu

v Palazzo Regio. Francie neprovedla nic,

co by se dalo srovnat. Není teba rozu-

mování, abyste to shledali krásným. Dlá
to rozkoš oku. Bez této rozkoše v jistém zp-
sobu instinktivn nebo alespo nevyrozu-
m ováné v první chvíli není ni malby ni

hudby. — A pece vidl jsem lidi Koenigsberské*),

kteí docházeli v umních k rozkoši rozumová-

ním. Sever soudi podle svých pedpojetí, jih

podle toho, co psobí práv rozkoš jeho

smyslm.

*

11. listop.

Architektura Porty Novy, jiného díla Napo-

leonova, podobá se miniatue suše provedené;

je to tak špatného vkusu, jako dekorace divadel

Paížských. (Dojde sek malosti v umních hoj-

ností detail a péí, jež se jim vnuje.)

*

14. listop.

Michel-Angelo znal eky jako Dante Virgila.

Obdivovali, jak mli, ale nekopírovali; proto

mluví se o nich po staletích. Zstanou básníkem

a sochaem náboženství katolického, apoštol-

ského a ímského. Jest teba vdt, že r. 1300,

kdy toto náboženství záilo silou a mládím, ne-

bylo dokonce tou roztomilou vcí, jakou ji ma-

luje Génie du Ch ris ti anisme.**) Vizte vraž-

dní Césennské.

*

19. listop.

Miluju sílu a sílu, již miluju, mže ukázati

stejn mravenec jako slon.

20. listop.

Miluju velmi spolenost muž, kteí jsou starší

než tyicet let. Jsou plni pedsudk, mén vzd-
laní a mnohem pirozenjší než všecko, co se

nauilo íst od r. 1796. Postehnu každý den,

že mladí lidé snaží se mi zakrýti nkteré detaily

mrav, druzí nechápou však, že jest se tu rdíti

a eknou mi všecko. Vtšina tyicetiletých lidí

ví na Svatou Pannu a ctí Boha z opatrnosti,

nebo Bh mže míti také úvr . . .

*

22. listopadu.

Kapitán anglické lodi, byv zahnán na pobeží

Guinejské, provedl jednoho dne hloupost, že

pronesl ped králíkem této zem slova sníh

a led. Slyše, že je zem, kde voda je tvrdá,

králíek byl jat nepekonatelným smíchem.

Stojím velmi málo o to, abych poskytl takový

požitek tenái, a proto neotiskuji zde lánky
svého denníku, v nichž jsem se snažil zazna-

menati zvláštní dojmy, které vdím Mirr,

*) Koenigsberg, Královec, v Prusku, kde uil Kant
a kde bylo sídlo jeho filosofie. Pozn. pekl.

**) Od Chateaubrianda. Pozn. pekl.
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VIKTOR
MOTIV

váli byste si stále nco
v genru Gardelov.

*

28. listopadu.

Mluvil jsem o malb
s p. Scarpou. Silní lidé

v této zemi nenávidí „vše-

obecné pravdy", mají od-

vahu vypustiti názory,

které jsou jich osobním

majetkem; nudilo by je

opakovati nco po ji-

ných. Pan Scarpa tvrdí,

že emfatické životopisy,

jež uveejuji hlupáci

o Rafaelovi, Titianovi a j.

pekážejí mladým uml-
cm, aby se vyznamenali.

Sní o poctách na míst,

aby vymáhali štstí jen

od své palety nebo od

svého dláta. Rafael ode-

pel státi se kardinálem,

což bylo prvním štstím

zem, r. 1512 . . .

30. listopadu.

Živé krásky, jež potká-

vám, odloudí mne krá-

sám umní; ale pohled

na Dóm a na rytiny ui-

nil mne citlivjším pro

krásu a necitlivjším

k zájmm penžním a

ke všem rozlaujícím a

smutným myšlenkám. Je

jisto, že vedete-li takový

život, jste docela blízcí toho, že mžete býti

šastni s dvma sty louis renty. Jdu kolem

pošty, kam ženy samy docházejí vyhledat svých

list, nebo každý sluha je zaprodán manželi,

milenci nebo tchýni. Vracím se námstím na

Corsia dei Servi, kdež jest neslýcháno,

abyste nepotkali k polednímu jednu nebo více

z dvanácti nejkrásnjších žen milánských. Takto

se potuluje, vytvoil jsem si názor o kráse
lombardské, jedné z nejjímavjších a již žá-

velký malí neznesmrtelnil svými obrazy jako

Corregio krásu Romagn a Andrea del Sarto

krásu florentinskou. Vadou této jest, že má
nco z mužské rozumnosti, které nevidíte

nikdy u Miláanek; jsou skutenými ženami, a-
koliv na první pohled zdají se být hroznými
cizinci, který pichází z Berlína, nebo nedosti

afektovanými tomu, kdo vyšel z paížských sa-

STRETTl.

I PAÍŽE.

baletu od Salvatora Viganó. Vidl jsem ho dnes

veer po osmé nebo desáté a jsem jím ješt

celý vzrušen.

Nejvtší tragickou rozkoš, které jsem zakusil

na divadle, díve než jsem pišel do Milana,

vdil jsem nejprve Monvelovi, kterého jsem vi-

dl ješt v úloze Augustov v „Cinnovi". Vy-

mknuté rameno Talmovo a jeho umlý hlas sky-

taly mn vždy chu k smíchu a brání mi, že ne-

cítím tohoto velikého herce. Dlouho po Mon-
velovi vidl jsem v Londýn Keana v „Othellovi"

a „Richardu III. “. Myslil jsem tehdy, že nemohu
cítiti nic živjšího na divadle; ale nejkrásnjší

tragedie Shakespearova nepsobí na mne polo-

vinou úinku baletu Viganóva. Jest to geniální

muž, který vezme své umní s sebou a jemuž

se nic ve Francii nepodobá. Byla by tedy opo-

vážlivost chtítí dáti o tom pedstavu; pedstavo-
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lon. Appiani málo kreslil milánské hlavy,

nalezli byste spíše nkolik jejich rysu v He-

rodiadách Leonardiho da Vinci.

Jak itím pravdu toho, co mi ekl jakýsi

duchaplný muž
:
pokládáte se skoro za d-

vrného pítele ženy, na jejíž podobiznu e n

miniatue hledíte
:
jste jí tak blízcí ! Naopak

olejová malba odvrhne vás na nesmírnou

vzdálenost za všecky spoleenské konvence.

*

8. prosince.

V Itálii je vždy láska hlavním zájmem

v život ženy, mže-li ji vdechnouti nebo

cítí-li ji; literární talent je v jejích oích

jen ozdobou života, jen prostedkem, aby se

více libila muži, jejž miluje. Nepochybuji ani

okamžik, že Italka, která práv dokonila

román nebo sbírku sonet, hodí je hned do

ohn, požádá-li ji o to její milenec jistým

zpsobem. Milostné listy, mám-li o nich soudit

podle tch, jež mi ukázal žárlivý milenec

markýz B***, mají velmi malý význam lite-

rární, to jest jsou velmi málo dlány, aby se

líbily lidem lhostejným. Jsou plny opakování

Mžete si zjednat o nich názor etbou Let-

tres une Religieuse portugaise.

*

12. prosince.

Pan Izimbardi mn ekl: když mladý muž,

který neprovádl bláznovství a který jen

mnoho etl, opováží se mi mluvit o krásných

umních, vysmju se mu oteven do tváe.

Nau se vidt, eknu mu, a pak si promlu-

víme. Když lovk známý dlouhým neštstím,

jako váš verejší pítel*) se na mne odváží

s krásnými umními, obrátím rozhovor na malé

pošetilosti vznešených lidí, jež potkal, když

mu bylo osmnáct nebo dvacet let. Žertuji

o smšnostech jich osoby nebo jich ducha,

aby mj lovk mi vyznal, jestli tehdy v prvním

svém mládí zpozoroval tyto smšnosti a tšil
se jim jako jistého druhu útše z jich

povýšenosti nad sebou, nebo jest-li je vzýval

jako dokonalost a snažil se je napodobiti.

Každá bytost, která dost nemilovala velkého

lovka v osmnáctém roce, aby vzývala i jeho

smšnosti, není zpsobilá, aby mluvila se mnou
o umní. Duše šílené, snivé a hluboce citlivé

jest daleko nevyhnutelnji teba než dobré hlavy

*) Mladý Milana, který trpl ztrátou své milenky

k neutšení. Pozn. pekl.

k tomu, abyste se odvážili otevít ústa o so-

chách Canovových, na nž se jde podívat celý

Milán k p. Sommarivovovi do Cadenabie (na

jezee Comském) . . .

Dali mi tohoto jitra rozkošný sonet Carlina

Porty o smrti malíe Josefa Bossiho, slavného

Itejska, který je tu pokládán za velkého muže.

L’ mort el pittor Boss. Jesus per lu.

V literatue, v níž se pipouští tento stupe
pirozenosti a pravdy, suché duše jsou vyloueny
samou silou okolností. Peetl jsem snad de-

setkrát dnes tento sonet. Ponvadž sonet má
jen trnáct ádk, není nuda, v niž se vydáváte,

zaínáte-li jej íst, veliká; miluju vášniv tento

genre. Je osm nebo deset italských sonet, jež

jsou z nejkrásnjších vcí, jež dokázal lidský

duch. (Píšt dál.)

V. STRETT1.
PODOBIZNA.
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ESKÉ UMNÍ.
VII. VÝSTAVA SPOLKU
VÝTV. UM.- „MÁNES."

F. X. SALDA. NOVÁ KRÁSA:

JEJÍ GENESE A CHARAKTER*)

ani a pánové,

jest neklamné a neomylné znamení, po

nmž vždy a všude poznáte opravdu novou

krásu a opravdu nové umní. A jest to toto:

nevlichocuje se nikdy vaší pozornosti a pí-

zni, nepodplácí si vás hladkostí a elegancí

povrchu a tváe, nezná senilní líbivosti ani

koketerie a nestará se vbec skoro nic o vás:

žije svj život obrácený do nitra, spoívá

v sob jako každá hodnota, zakotveno v sob
a v sebe, vzdáno cele své vnitní myšlence,

svému vnitnímu smyslu, rytmu a zákonu, a

dojem, jímž na vás psobí, jest spíše dojem

neho tvrdého a písného, neho silného,

odvráceného a drsného než elegantního,

hladkého a líbivého, neho, co se píke
odlišuje od konvennosti a píjemné pohodl-

nosti posavadních bžných umleckých tvar
a dojm.

Nové umní a novou krásu nejbezpenji

poznáte po tom, že není ani dost málo
chytrácká: všecka politika a diplomacie

jest jí vzdálena a cizí: nehledá a nesnaží

se vlísati se do vaší pízn, nechce vplaziti

a vkrásti se do života zadními vrátky a pi-

*) Pedneseno v cyklu pednášek poádaných „Mánesem"

28. dubna 1903.

pnouti se klidn a pokojn k pítomnosti

a minulosti a piživovati se s nimi ve svorné

shod z mísy obecného uznání.

Ne, každá nová krása a každé nové

umní má zejm ctnosti dobyvatelské:-
sebedvru, poctivost, nesnášelivost, bojov-

nost a výlunost — absolutní, nesmlouvavé

ctnosti válené doby a nové poínající kul-

tury. Nová krása a nové umní vtrhuje vždy

do svta jako dobyvatel — ne vysmlouvat

si místeko vedle staré krásy a starého umní,
nýbrž podmanit si celý život a celý svt,

ne z marnivosti a pýchy, nýbrž proto, že

jest hluboce a nevývratn pesvdeno o tom,

že má pravdu života a budoucnosti a že

pibližuje a dohání svt k této pravd, jíž

posud nepoznal nebo jíž zanedbal: bez
této nejvnitnjší víry a dvry
není nového umn i, ona jest jeho vlastní

koen, temný mystický koen, upjatý k stedu
všeho vesmírového života, z nhož roste a

na nmž visí.

Není nové krásy, není nového umní, kde

není tohoto absolutního, náboženského a my-
stického vztahu a posvcení : a pravda, o niž

umní jde, jest velká nebo malá, nejvtší

nebo nejmenší, a jest to pravda posledních
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nebo prvních vcí našeho života, jeho po-

vrchu a pleti nebo jeho základ a koen,
a jest to pravda metafysiky, a pravda teba
jen fysiky, a pravda vk i pravda zlomk
vteiny, tebas malá na pohled a nepatrná

pravda optická nebo perspektivná, pravda

pízvuku slova a vty nebo jich odstínu a

stylového reliefu, pravda chvje vidma n-
které barvy a nkteré atmosféry (jako bylo

pi impressionismu) — nové umní musí být

vždy nezvratn pesvdeno, nejen že v tomto

sporném bod mžeme poznat pravdu, ale

že ji má a poznalo a proto v tomto bod
nepipouští pochyby nebo dvojakosti, nýbrž

zavazuje každého estného lovka viti a

cítiti jako ono. Nové umní není nikdy

pochybované, pyrrhonistické, eklektické a

konciliantní : setkáte-li šestákovým umním,
vzte, že se uzavírá již doba jeho rozkvtu
a rozvoje a není daleko k západu.

Cnosti umní opravdu nového,
opravdu nové umlecké kultury, jsou,

opakuji, vždycky válenické a

náboženské — již proto, že íši
krásy a umní rozmnožuje
vždyjen in dobyvatelvaže,
je-li co mystického na této
zemi, jest to on. Všecko nové
umní je v první ad inem víry a od
váhy a v druhé dsledkem lásky — a

také mystické lásky — k poslední

chvíli, k jejímu nenávratnému kouzlu

a tajemství.

Nová krása, nové umní vzniká
vždy tak, že pes odpor všech histo-

rik nebo theoretik, kteí se dohodli

o tom, že nový in není možný, po-
nvadž všecka krása a všecko umní
již bylo a jest vyerpáno a stráveno

v mezích, za nž nelze jiti, tak že

nezbývá, než opakovat a napodobit
staré iny ve více mén úzkostlivých

otiscích a variantech, — že pes od-

por a zrazování jich pijde veliké a

smlé tvrí srdce, které všemu na

vzdory provede tuto zdánlivou ne-

možnost.

Tak teba dohodli se theoretikové,

že v našem utilitaristickém a positi-

vistickém vku není možná již lyrika

mystické lásky k bohu, že cit ten sám
již vymel a vyhynul s rznými jinými

formami minulé kultury, jichž byl jen

exponentem, že z tch a podobných
jiných úvah dá se dovodit úpadek
a nemohoucnost takové poesie — a

hle, pijde Verlaine a sbásní v „Sagesse"

knihu tak horeného tepu, tak vášnivého

vzletu, tak nyjící nhy a tak sežehnuté po-

kory ohrožujících se smysl, takové sprost-

nosti srdce a tak propastných vír nervo-

vých a citových — že stvoí pes nejnemož-

njší prostedí a práv zhnusením si ho a

odporem k nmu novou poesii mystickou

stejných vnitních hodnot a stejné psychické

potence a organisace, jako byla veliká my-
sticko-erotická a náboženská poesie španl-
ská a pece pi tom ryze dnešní chuti a

ryze verlainovské sensibility ran a rozkoše,

bolestí a keí, lásky a hrzy, nejhlubších

smyslných plnocí a prvního nejtiššího du-

chového svítání.

Nebo : dohodnou se theoretikové, že není

možno, aby vznikla opravdová moderní tra-

gedie, která by náš bžný život a samu jeho

praxi a organisaci dovedla nazírat ve vel i-
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kých tragických liniích a v symbolicky ty-

pických figurách a kritisovat jej s opravdo-

vostí, neúprosností a výsostí té ethické kri-

tiky, jakou provádla na svých recích a polo-

bozích tragedie antická, a hle, pijde Ibsen

a stvoí ji. V samém mechanismu moder-

ního života nalezne zdroje tragické inspi-

race, v jeho vcné stízlivosti jeho smutné

kouzlo a strašidelnou velikost, v jeho nivel-

lisaci a prmrnictví jeho tragickou vinu,

v jeho churavosti a citové sprahlosti temnou
poesii nového pathosu a nové ironie a zá-

kony tragické logiky a dslednosti v tom,

v em se posud vidla jen látka k anekdotám.

Nebo: sjednotí se theoretikové, že jsou

jakési pevné, nezvratné a nepekroitelné

hranice mezi malístvím a sochastvím a že

je nervová vášnivost, vzruch a horeka ži-

vota, které nemže a nedovede zpodobit so-

chaství a jež zstane a má zstat po este-

tických zákonech doménou malíství — a

hle, pijde Rodin a pekroí, ne : peskoí,
vysoko peskoí mezníky lenivých mozk a

stvoí plastické básn úžasného nervového

fluida a horené sensibility, plastické bouky
rozkoše a hrzy, tla vibrující vášnmi a jich

keí jako ether vibruje svtlem a vzduch

zvuky, zachytí samu ple a sám opar života,

jeho magnetický dech a kou, tesá, co zdálo

se mže jen vymalovat malí.

Vždy a všude, všimnte si, jsou theoreti-

kové a historikové lidé nevíry, lidé pesy-

A. HOFBAUER.
PED VÝCHO-
DEM SLUNCE.
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cení nebo bázliví, lidé stagnace a stízlivé

kontemplace, slovem lidé, kteí ztratili my-
stický vztah k životu, a genius tvrce je

sprostné, ale hrdinské a mystériu oddané
srdce, které ví, že látka umní a in ne-

došla jako skoup namená mouka, že bh
není ani fikcí ani hypotesou ani legendou,

nýbrž nejplnjší a nejskutenjší zkušeností

a skuteností — opravdové ens realissinrum

do slova a do písmene -— že vlá, dýše,

tvoí a hoí všude kolem nho, a hlavn
duje do nho strašným kosmickým vtrem
rozkoše a hrzy, opojení a lásky a žene jej

po neznámých a nezbadaných drahách, že

každá minuta není než zázrakem zjevení a

proudem, kterým se vylévá božstvo do ži-

vota a svta a každý den jen novou scénou

nebo novým aktem v mystickém dramat
vné obrody všeho, že není všednosti a

staroby, že každý den je svátkem a žádá

jen, aby se do nho vnesla víra a odvaha

a rozsvítí se pak v kráse a v síle, jakou

se nezažehly ani nejslavnjší dnové historie

a legend.

Vždycky a všude theoretikové a histori-

kové zrazují a podezírají tvrce, vždycky a

všude jsou pesvdeni, že žádá od umní,
co nemže dáti, vždycky a všude pomlou-

vají ho a bagatellisují jako ducha bez kázn
poznání, nepoueného rebella nebo divocha

ohrožujícího a zvrhujícího pracný a odvký
rozvoj posavadního umní — a vždycky a

všude objeví se naposled, že intuice tvrce

a pohled jeho v samy zákony a samo ústrojí

umní byl hlubší a rozpoznával základnjší

síly a dovolával se podstatnjší a vcnjší
logiky než jakou znali theoretikové a histo-

rikové a že in tvrcv prodloužil jen, do-

sledoval a domyslil posavadní nápovdi a

nábhy historie.

Je-li jaká kladná filosofie, již dovedeme
vyjmout z process umlecké historie, jest

to jen ta, že umlec-tvúrce jde daleko ped
svojí dobou a ped vývojovým stadiem, kte-

rým prochází prmr jeho národa a jeho spo-

lenosti, že vidí dál a hloub, v i c a
j

i-

n a k, typitji a výraznji než jeho prostedí,

doba, obecenstvo a že prostedí jeho a obe-

censtvo jeho pozdji, po letech nechápa-

vosti nebo pochopení jen poloviatého, do-

vychová se jemnosti a charakterní i-
stoty umlcova zení. Malíi zostují nebo

rozšiují tak neustále zrakový život obecen-

stva, dovršují jeho zrakovou kulturu, uí je

vidt bez konvencí hlavy, rozumu, logiky a

pamti ist a nov tóny a odstíny, kterých

by jinak v pírod nepostehlo. A básnici jsou

uitely nové kultury citové, probouzejí a od-

krývají nové nervové a citové sféry života,

nalézají nové sensace srdce, uí žít nové

tóny a odstíny cit a nálad, které první vy-

slovili, chvt se rozkošemi a vzlykat v smut-

cích, kterých neznaly ješt pedchozí gene-

race, a obrozují tak, rozšiují a zjemují
sensibilitu a hntou ji v nové tvary, nebo
ve svých figurách stavjí živé píklady, dle

nichž snaží se žít mladá generace : roz-
množujíce íši života rozmno-
žují íši krásy.

Ale co si musíte v tomto process vné
obrody uvdomit, na co kladu nejvtší d-
raz a bez eho nemžete pochopit genesi

nové krásy a nového umní, jest to, že

opravdu tvoivý umlec nehledá nikdy

krásu, nýbrž nco podstatn jiného a v pod-

stat vždy to : víc života, víc poctivosti, víc

pravdy, víc síly, více rytmu, víc zákona a

logiky, víc bolesti a rozkoše, než jich posud

bylo v umní. Nehledá zejmena líbivost —
naopak celá snaha jeho jest v podstat re-

voluní a revoltní : chce uvésti do íše umní
a posvtiti jeho šlechtictvím nco, co bylo

posud z nho vyluováno, co bylo poklá-

dáno za nedstojno umní, co bylo stigma-

tisováno vným estetickým parijstvím jako

churavé, zrdné, pathologické, ohyzdné, rvavé

a vražedné, nco, z eho nemže nikdy

vzniknout estetický dojem a cit.

Každý opravdový umlecký tvrce zdá se

na poátku své dráhy dobe vychovaným
znalcm a amatérm syrovým a o jeho umní
mluví se jen jako o emsi zajímavém, o ku-

riosit, ale výslovn necení se jeho dílo jako

dílo dobrého vkusu a krásy. Nebo krá-
su — a to jest nejvtší paradox a všecka

melancholie i tragická ironie umleckého ži-

vota — krásu dává teprve per-
spektiva dálky: teprve když uplynula

ada let a dílo umlcovo zvolna vychladlo

a stuhlo, když ztratilo svou vášnivou ethi-

ckou aktuálnost a dramatickou draznost,

když vlastní dvod jeho vzniku a píina
jeho bytí patí již pešlosti, etiketují a cítí

je lidé jako krásné — teprve tehdy, kdy

jeho hrozný a strašný dosah a dostel do

života, jeho dravci spár a bojovný hrot jest

otupen a ubroušen, kdy jeho vulkanická ne-

vypoítatelnost, která ohrožovala jednu dobu

všecku pevnou historinost a její ád, jest

zlomena a zdušena, kdy dílo samo stává se

historickou pešlosti a vzpomínkou. Krása

jest jen poesií minulosti a melancholií vzpo-
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minky, která se klade jako modrá mlha nej-

radji kolem zícenin, které bývaly — kdysi

a dávno — nebezpenými hrady, nevypoi-

tatelnými centry síly a dravími hnízdy ne-

bezpeí, melancholií odšumlých hod a

kvas, titanských výbuch životní rozkoše,

melancholií uklidnní a vystízlivní z tchto

šílených horeek.

ím více do minulosti zapadá dílo, tím

klidnjším, prostším, jednodušším a píjem-

njším se nám zdá a tím tžší jest nám
vmysliti se v jeho nkdejší složitost, patho-

loginost, chaotinost a vulkaninost. Jak jest

obtížno dnes, kdy na p. figura Goethova

stuhla a zmrzla, pedstavit si, prožít a pro-

cítit jeho pvodní pathologinost a proble-

matinost, jeho intellektualnou dobrodruž-

nost, výbušný var jeho sensibility a celou

tu temnou, elektinou napojenou tmu, z níž

v bolestech a úzkostech, nejistotách a zmat-

cích jako ostrov z moe kristalisovalo se

jeho dílo!

A stejn jest tomu s Mozartem a jinými

velikými figurami t. zv. harmonických duch,
které se na konec jeví prhlednými a ml-
kými, samozejmými schématy a šablonami,

kdežto v pravd byly to zjevy úžasn slo-

žité, pemetné a horké, plné skrytých mož-

ností zmaru a roztíštní, povahy bolestné a

bolavé, šílené, pracn krocené impulsívnosti,

plné vnitních vír, v nichž mohly nejednou

utonout — a práv z tchto démonických

temných živl tvoily svá díla jako protijed

a lék proti nim, jich svod a odtok, peko-
návajíce je z nich samých. Tato harmoni-
nost ex post, tato zdánlivá vyrovnanost a

hotovost stává se pak krátkozrakým theore-

tikm a kritikm práv argumentem proti

novým tvrcm, tvoícím dílo z temných ko-

enných pud duše, z temné proserpinské

noci vzdech a zoufání nebo ve výbuších

rozpoutaného šíleného veselí. Tak Mozart

byl dlouhou dobu argumentem proti Wagne-
rovi a Schubert argumentem proti Hugovi

Wolfovi.

Nebo — a to jest, chcete-li, druhý vý-

znamný bod v charakteristice tvoivého

ducha, akoliv souvisí co nejdvrnji s pe-
dešlým a jest jen jeho dsledkem — genius

nedbá nikdy o ospravedlnní svého zjevu a

bytí ped minulostí ani sepjetí jich s ní

:

tvoí z mystické lásky k poslední
vtein, z vdnosti za plnost pe-
kypující chvíle, vzdávaje se cele a bez

výhrady její závrati, povolný k ní a splýva-

jící s ní a jejím tajemstvím, nestaraje se

o dsledky a vnjší organisaci asu a jeho

logiku, bez vší ješitnosti, pokorn a ne-

osobn. Nalézti souvislost a logiku mezi jím

a minulostí, pileniti jej, objeviti mezi jím

a jednotlivými velikými zjevy minulosti ryt-

mickou spojitost dramatické dslednosti a

nutnosti, není již vcí jeho, nýbrž šatného

toku a rozvoje života.

Nové umní a nová krása jest proto vždy

vášniv oddána pítomnosti a víc: jest vlastn

jedinou pítomností a nejplnjší, nejskute-

njší a nejpravdivjší skuteností, která jest.

Mimo ni jest všecko tok, pohyb a klam

:

ona jediná stoji v centru spojena podzemní

tepnou se srdcem a osou života. Nebo tím

liší se podstatn a základn umlec tvrce

od lovka reprodukce, od lovka prmru
a prostednosti, že kdežto prmrný a trpný

lovk živoí stále z minulého a v minulém,

pipíná, spojuje, váže a našívá pracn, udý-

chan a nešastn svj život podle vnjších

kriterií pamti a logiky a sestavuje tak vlastn

podle cizích nesvých vzorc stále ani ne

svoje dojmy, nýbrž jen vzpomínky a ozvuky

cizích dojm — tvoivý duch jediný a sám
žije intensivn plný a skutený život, bez

prostedník logiky, pamti a abstrakce, život

zmnožený a stupovaný, plný a z první ruky

v jediném zjevení smysl.

lovk reprodukce živoí vedle nho ja-

kýsi strašidelný fantomatický pseudoživot,

jakousi ironickou dímotnou mru, kterou

nedovede setást, jakýsi položivot vyssátý a

odkrevný až na schéma, larvu a šablonu.

Tvoivý duch sám a jediný obrozuje se ne-

ustále z pramen vnosti a v té chvíli,

kdy se pestane ohrožovat, kdy ztratí tuto

schopnost nekoneného rozvoje — tento

nejvtší talent genia — je psáno nad

ním mene tekel a je zvážen a spotn pro

smrt.

Proto nenaleznete spolehlivjšího a vr-
njšího kriteria opravdu nové krásy a opravdu

nového umní než to, že jest dramati-
cké, což znamená, peloženo do jazyka ne-

gace, že jest nehistorické: neopisuje

minulost, nýbrž organ isu je pítom-
nost a budoucnost, tvoí z nejskrytjších

a nejvlastnjších poteb a charakter doby
nový svt tvar a hodnot, sty lisuje materiál

doby a života v nový smysl a dává mu no-

vou perspektivu. Nikdy nevypjuje si nové

umní tvarový jazyk a výrazové prostedky
od minulosti, nikdy neopakuje mrtvý styl a

mrtvý výraz mrtvého života, nikdy neopisuje,

nesestavuje, necituje, nevybírá, nýbrž tvoí,
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to znamená organisuje chaos pítomné chvíle

v nový zákon, nový výraz, nový rytmus. Ne-
zná vtšího híchu — híchu proti samé
podstat umní, híchu poskvrujícího více

samo mystérium tvorby a umní — než jest

hích kopist a epigon, kteí porušují, zvra-

cejí a falšují sám základní rytmus umleckého
života, nejvyšší a nejpodstatnjší jeho kri-

terion: nepodplatnou souvislost mezi umním
a životem, mezi orgánem a funkcí, mezi in-

spirací a tvarem. Všechen vztah a pomr,
který má nové umní k minulosti, jest jen

ten : kritisuji ji, polemisuje s ní, interpre-

tuje ji a znásiluje ji po pípad, každým
zpsobem však ji pekonává a reaguje na

ni — ale nikdy jí neopisuje a nenapodobí.

To jest mu vlastní modloslužbou hmoty a

mrtvolnosti, híchem zoufalství a nevíry v ne-

konenost a sílu života a vesmíra, falšová-

ním nejvyšších umleckých hodnot, travi-

stvím všech svátých zdroj umleckého ži-

vota a zdraví.

A jde o novou poesii nebo novou archi-

tekturu, poznáte je vždy po tom, že si hle-

dají nejprve svj nový jazyk výrazový a

tvarový, že si hledají svj styl, ponvadž
ho nikde nenalézají hotový, nemohou ani

nalézt, nebo všechen posavadní výraz a styl

jim nevyhovuje, ponvadž je práv stlesn-
ním cizího života, cizího citu, cizí poteby,

cizího úelu a cizí úzkosti cizích lidí a ci-

zích dob. Opravdu nová a poesie a archi-

tektura kuje si svj výraz a styl na ohni

nejvnitnjší bolesti a touhy z kehké, te-

kuté, oblané hmoty poslední chvíle a její

úzkosti, stále promnné a stále živé a zji-

tené, tvoí jej intuicí, jakou proniká touhu

a potebu dneška a jakou jí nmé rozva-

zuje jazyk — ale nikdy, a na to kladu nej-

vtší pízvuk a draz, nehledá jej ve vnjšku
a nesnáší jej z vnjška, nemyslí vbec nic

na vnjšek a nevychází z nho, nýbrž vždy

a jen z vnitra, z jeho poteb, bolestí, touhy,

z jeho obraz a jeho vise, z jeho ešení,

které promítá slep a dsledn, bez kon-

cessí, na vnjšek — a toto promítnutí jest

práv styl. Styl není, opakuju, nic ji-

ného než organišovaná bolest,
touha, úzkost a nutnost doby, vý-
raz nutnosti a ne koketnosti a líbivosti

vnjška a spekulace na laciný potlesk. Vše-

cka sláva a est stylu jest ve vrnosti, po-

ctivosti a nechylnosti, s jakou stává se

mluvím a orgánem této úzkosti a touhy,

s jakou ji promítá na vnjšek, bez ohledu

na to, líbí-li se to historismu, tradici a kon-

venci i nic. Proto nebudete cenit styl poe-

sie podle rým nebo slovníku a styl archi-

tektury podle fasady, nýbrž jen a jen struk-

turou vnitra — jeho logikou a jeho rytmem,
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jeho organisací, tou summou života a hloub-

kou a poctivostí jeho bolesti, touhy, doufáni

a snu, které tu byly vyjádeny.

Jiný, chcete-li tetí, ale stejn dležitý

znak jako pedešlé a jen ukrytý dsledek
jich, který charakterisuje vždy neomyln no-

vou krásu a nové umní a jest nejsilnjší

jich inspirací, jest ten, že nové umní a

nová krása smuje vždy k celku
a touží vždy k celku života, že touží

obejmout, vyplnit, prosvítit a pepodstatnit

celý život, ženedrobí ani jej, a n i s e b e.

Tento titanský sen je pirozený dsledek
její mladosti a její víry. Každé nové kráse

a každému novému umní jsou cizí a da-

leky necnosti stáí : nezná sobectví speciali-

sace, nezná hmotného napodobení malých

výsek a výkroj života, neodluuje se od

velikého rytmického celku, neuzavírá se ped
ním, není isolované, nýbrž oddané, sloužící

a splývající: nese, slouží, pracuje k jednot
a celku nejprve umní a pak života, chce

ne napodobit život, nýbrž zdobit jej, z m n o-

ž o v a t a stupovat intensitu jeho
rytmu, prochvt jím všecko jako vibrací

svtla, sepnout jím všecko v jeden veliký

akkord plesu a extase. Každá nová krása a

každé nové umní jest symbolické a orna-

mentální, každé nové umní má neobyejn
živý cit celku a nekonenosti, cítí a ctí ryt-

mus života a svta, pizpsobuje se mu,

splývá s ním; není hmotné, virtuosní, me-
chanické, a teprve stárnoucí a upadající již

umní rozpadá se v adu specialit žárlivých

a ješitných, rozdvojených mezi sebou, od-

louených a uzavených a propadávajících

zvolna, ale nezadržiteln koketnostem hmotné
obratnosti a virtuosity, každé ješitnosti, mar-

nivosti a líbivosti, všemu ábelskému svdni-
ctví, které hlubšímu pozorovateli zprotivuje

a na konec zabíjí každé sestárlé umní. Že
umlecké dílo není otiskem a reprodukcí

skutenosti, nýbrž ním nekonen vtším
a významnjším, podobenstvím slávy, krásy

a nevyzpytnosti života, je hluboce vepsáno

v srdce každého nového umní.
Abych to doložil píkladem z výtvarných

umní : v dobách mládí a síly, v dobách

jitních pracují všecka výtvarná umní bez

rozdílu pokorn na celku — budov nebo
ulici nebo celém mst — sjednoceny a

podporujíce se navzájem, proniknuty vášni-

vým vdomím a svdomím rytminosti, která

všecko váže a v niž všecko jest jen lenem
vyšší synthesy a látkou pro nekonenjší
rozpjetí melodie a harmonie. V dobách tch
malí i socha, práv jako kterýkoli emesl-
ník, netvoí isolován abstraktní dila, bez

zetele ke konkrétnímu cíli a úelu, nýbrž

sleduje docela uritý cíl dekoraní: freskovou
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výzdobu té nebo oné stny nebo kamenickou

ozdobu toho nebo onoho pilíe i výklenku.

Ale jakmile se umní rozdlí a odlouí od

sebe a položí si cíl do sebe samých, do

nejvtší možné technické hotovosti a po-

drobnosti, do hmotné a hmotaské virtuosity,

nastává úpadek, a jednota stylu, jednota

umní a života, nejvyšší hodnota kultury,

je ztracena. Nebo styl není nic jiného než

vdomí a svdomí celku, vdomí vzájemné

souvislosti a sepjatosti, vdomí životního

rytmu, echo a prodloužení tepu svtového
srdce. Styl je všecko, co zrcadlí a stupuje
souvislost života, jeho tok a vývojový zá-

kon: proti stylu jde všecko, co tuto jednotu

ruší, co vyjímá z celku jednotlivosti, z etzu
leny, z rytmu takty a isoluje je. Styl vždy

lení a staví, styl nikdy nenapodobí, nýbrž

vždy zkracuje, interpretuje, shušuje, synthe-

tisuje — je soudem a hodnocením
života: vypouští malé, akcentuje velké, vy-

zdvihuje základ, zákon, smysl hmoty. Je

tuchou duchové jednoty života a svta, po-

dobenstvím kosmické afinity a jednotnosti.

Styl iní z umní kulturní moc a sílu,

organisátora, soudce a pehodnocovatele ži-

vota: umní tím, že slouží životu, jej ovládá

a obrozuje neustále ke svým úelm a po

svých intencích : umní stává se životem, ži-

vot umním. Proto pokaždé, kdykoli nová

krása a nové umní se rodí a vlévá do ži-

vota, touží po tom, zmocniti se nejen este-

tické kontemplace a obraznosti, nýbrž chce

ovládnouti i životní a spoleenskou praxi,

reformovat! organismus akce, a urujíc nové

dráhy sensibilit púsobiti i na genesi nového
inu.

Popatte nyní s výše tchto hledisk na

naše souasné umní — na celý ten chaos,

který se za n vydává a chce jím být — a

tažte se, co chce, jaký typ krásy realisuje?

Kde je nová krása nebo alespo prvky k ní,

její první vibrace a záení ? Kde, ne-li nový

styl a nová umlecká kultura, alespo ná-

bhy k nim, touhy po nich, práce a snaha

o n? Tažte se, v em vidí naši dnešní

umlci krásu, prameny a zdroje té budoucí

šlechtickosti, které se íká krása? Koí se

trpn starému šlechtictví, žijí z nho, z od-

padk velikých hod starých styl a kultur,

nebo zakládají šlechtictví nové kultury?

Organisují svým umním nebo jen meclia-

nisují ? Tvoí nebo opakují? Jsou prvním

lenem nové umlecké kultury nebo posled-

ním výbžkem staré a odumírající ?

Uctívají základnjší a bytnjší síly a bož-

stva života než jich pedchdci? Sestoupili

hloubji než oni k svátým studnám inspirace

a erpají z nich bezprostednji, pímo a

rovn, a dávají i nám piti, needíce a ne-

.
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pelévajíce, neochuzujíce sílu a mystérium

svým dotykem ? Jdeme k nové synthese umní
a života nebo propadáme specialisaci a epi-

gonství, virtuosit drobných genr a hmot-

nému formalismu? Jakých životních soud,
jakých hodnot, jaké ethiky, jaké metafysiky

funkcí stalo se umní? Jaké jsou cnosti na-

šich umlc? Jsou to nové cnosti nové

doby a nové kultury, mužné, iniciativné cnosti

válené, cnosti heroické výchovy, kdy uite-

lem byly jen boue a mrazy, nebezpeí a

úzkost, nutnost a osud : odvaha, víra, pocti-

vost, oddanost, bezohlednost ideové služby,

láska vzdálených a nejvzdálenjších cíl,

touha nejhlubšího a ústedního dostelu do

života a spolenosti — nebo koketnost so-

bectví a ješitnosti, lanost nejbližšího a nej-

snadnjšího, slušné a krotké a zlacinlé

cnosti úpadku, horší, protože vražednjší,

než vyslovená neest?

Takové jsou otázky, které se musí tázat

každý, kdo chce poznat smr a proud, spád

a cíl umní své doby, sám základ a smysl

jeho: ty musí vésti srdnat a neúchyln jako

me k hrudi umleckých dl své doby —
na ty musí vymáhat odpov pímou a klad-

nou. Piblížíte-li se jimi k naší dnešní dob,
zmatené a zmítané protivami a spory, ne-

mžete nevidt, že vedle starého umní,

slabošského a umdleného, zejm napodobu-

jícího a rozeujícího staré veliké objevy

posledního výbžku staré a odumelé kul-,

tury, rodí se a s ním zápasí umní nové a

opravdu mladé, které se inspiruje z nových

zdroj krásy, jež samo hledá a odkrývá, a

smuje k novému typu stylu a kultury.

Krása ta jest opravdu nová již proto, že zdá

se posud nejvtší vtšin lidstva nekrásnou :

jest to krása pravdy a síly, krása poctivosti

a víry, krása rytmu a zákona, krása struk-

tury a logiky, krása mužná, tvrdá a koenná,
krása hlubšího a bytostnjší zení v základ

vcí a života, krása jemnjšího, bystejšího

i širšího citu pro jich souvislost a podmí-

nnost.

Mám-li vám íci nejstrunji a nejnázor-

nji, v em liší se dnešní estetický cit no-

vého umní od estetického citu staršího

umní z generace našich dd, v em jest

jinak organisován, mohu odpovdt jen tak:

v tom, že v nm zvolna, ale jist mizí
rozpor mezi snem a životem, mezi
pravdou a krásou, nebem a zemí,
poesií a zdravím, fantasií a logi-
kou, mezi všednosti a dobrodružností —

-

že jest jednotnjší a organitjší, že žije

z vyšší synthesy a peklenuje vtšími oblouky

a hudebnjšími akkordy vtší plochy života.
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Staré umní žilo práv z pikant-
nosti tchto kontrast, romanti-
ckým dualismem roztržky azlom-
kovitosti života, vnm byl pramen jeho
pathosu a jeho poesie: nové umní žije již

a bude žiti stále více z jednoty, ze zákon-
nosti, z veliké celistvosti života: nalézá cíl

svj práv v zcelení starých rozeklaných ran,

jež starší umní ješt více štpilo a šíilo,

ponvadž mu jich bylo teba jako látky a

podmínek tvorby. Cítíme a vidíme dnes, že

ani v poátcích a v prvním rozkvtu starého

umní a staré kultury nebylo roztržky tohoto

dualismu a že jakmile do nho vnikne, vnese
do nho zárodek úpadku, smrti a zmaru.

Cítíme dnes — a ne-li posud všichni, tedy

za to nejsilnjší a nejlepší z náš — že sku-

tenost a pítomnost jest bohatší, úžasnjší,
hlubší a temnjší než byla stará obraznost

obraznost, že logika pedstihuje všechen sen,

že dobe vidt a dobe interpretovat jest

obsažnjší než blouznil.

Nový náš estetický cit -— a to jest mi
vlastní jeho cenou — není odvozený a

odvozovaný, nýbrž prvotný: základ

jeho jest v novém posvcení smysl a jich

naivnosti a zbožnosti, v novém posvcení
zem, zkušenosti, všedního dne. Vrátili jsme
se od odvozeného k prvotnímu a základnímu,
od klam a lstí k poctivosti a jadrnosti, od
vedlejšího k podstatnému. Titrnou a mali-

chernou zdá se nám dnes všecka krása vý-

jimky a dálky, nesnesitelným všecko, co je

vyrváno z velikého toku a rytmu života,

z jeho souvislosti a mystického spíznní,
z jeho perspektivné nekonenosti. Pathos
nového umní leží jinde než pathos umní
starého: jest to pathos ne výjimky a ná-

hody, nýbrž logiky, zákona, dslednosti, ne

vnjška, nýbrž vnitra.

Novým generacím jest vlastní zvláštní m y-

stický cit reality, mystický kult
života a cest k nmu: ne jev skute-
nosti, ale její bytnost a zákonnost je ped-
mtem náboženské skoro kontemplace. Blí-

žíme se k životu a ke každé skutenosti
jako k nejvtšímu kladu svta, jako k vý-

kladu všeho mystéria, jako k poslednímu d-
vodu i svého bytí zbožn dojati s pohledem
nábožensky uctívajícím. O kladnjším v tomto
mystickém smyslu stalo se dnešní nové
umní proti starému ! Lze íci, že ím více
mizí z umní kult román esknosti a

fantastinosti, tím více mystiky do
nho vtéká. Srovnejte v tomto smru
teba starý romantický dobrodružný román
s intimním a psychickým románem novjším :

tam pi nejvtší pohnutosti vnjší, pi šílené

honb za zázraným, tajemným a bizarním

vládne podivná sprahlost srdce a zraku, po-
divná surovost a stízlivost zeni — zde nej-

prostší a nejbžnjší pedmty, kamení na
cest a kvtina vedle ní, jsou nazírány s vla-

hou nhou zbožného obdivu, zrakem zbožn
dojatým a citem bohoslužebným.

(Dokonení.)

ITERATURA.
AlexandrBenua:Istorija ruskoj

živopisi v XIX. vk. — (A. Benois:

Djiny ruského malíství v XIX. vku). Se

130 vyobrazeními. Petrohrad 1902, nákladem

družstva „Znanije". Stran 285.

Kniha tato je vlastn kapitolou ruského

pekladu Mutherova díla „Djiny malíství

v XIX. vku“, kapitolou nov a zcela samo-

statn zpracovanou. Benois pispl už Mu-
therovi do pvodního jeho díla statí o ruském

malíství, která jest jenom nápovdí strunou

a ovšem neúplnou. Ale byla-li už tato ná-

pov s mnohých stran zájímavá novými hle-

disky, je tomu mrou nesrovnan vtší pi
„kapitole", kterou Benois napsal pro ruský

peklad díla Mutherova, a která vzrostla na

obšírnou knihu.

O této knize Benoisov platí všecko do-

slovn, co bylo eeno v pedešlém ísle

„Volných Smr" o nové knize Mutherov.
Také Benois jde svou methodickou cestou,

kterou si musel sám vyšlapat; také on svou

vlastní velikou a pracnou pípravu, hromad-

nou snšku materiálu historického a životo-

pisného pokládá jen za pedpoklad, za sku-

tený jenom materiál, z nhož teba teprve

vytvoit živý, rostoucí a rozvíjející se obraz.

Hned po úvodní úvaze o osudech ruského

umní vbec a malíství zvlášt vytahuje

oponu, a obraz za obrazem, zápas za zápa-

sem, tužba za tužbou v živé pítomnosti ped
námi ožívají. Od „prvých krok", jak nazývá

prvý projev umní ruského doby Petrovské,

od Matvjeva a Nikitina pes slavné portre-

tisty X VIII. vku, Levického, Borovikovského,

Kiprenského, Tropinina k Venecianovu, tak

zdrav cítícímu umlecky a ruský, a k prvým

krajinám ruským, Aleksjevu a Sedrinu;

pes parádní a effektní akademismus Brjullova,

Bruniho a jejich epigon ku vznešenému Iva-

novu a k humoru Fedotova; dále pak pes
pevrat aesthetických názor let padesátých

a realismu padesátých a následujících let

k Perovu, Krámskému, Šiškinu a k ad
ostatních až k vyvrcholení ruského realismu

— k Rpinu; pes tendenní umní k osvo-
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bození od tendence; konen k novým sm-
ním, jež kupí se okolo „Míru Iskusstva“

a jež piinily se zárove o obrození umní
dekorativního, k nmuž mocný poátek dal

Viktor Vasncov — takovým širokým proudem
valí se ten dramatický dj, ta tužba, ten

zápas, tu ástené už vítzství, tam umírání,

a to vše na cest za krásou a pravdou, kte-

ráž cesta je na Rusi mnohem drsnjší než

kdekoliv jinde na západ.
Pomr obecenstva k umní, jakož i jiné

okolnosti, celkový stav a úrove Ruska, zdr-

žují ovšem píznivý rozvoj a zabraují roz-

kvtu. „Zatím sotva možno oekávat jakékoliv

zlepšení v tom zpsobu, dokud potrvá naše

dímota, která závisí na všech zvláštních

podmínkách ruské vzdlanosti" — uvažuje

na konci svého spisu autor. „Jenom s po-

stupnou zmnou tchto podmínek možno
oekávat také opravdové probuzení našeho

umleckého života, té grandiosní „ruské re-

naissance", o které snili a sní nejlepší ruští

lidé. Dosud ruský duševní život ozaoval se,

pravda, slniv jasnými, tu hroznými, tu na

divý krásnými blýskavicemi, slibujícími ra-

dostný a svtlý den, ale my nyní v každém
pípad prožíváme ne tento den, nýbrž tž-
kou, temnou dobu oekávání, pochybování,

ba i zoufání. Taková dusná a tísnivá atmo-

sféra nemže pispívat k umleckému roz-

kvtu, a teba se jen divit, že pes všecek

tento stav vcí pece i nyní pozorovati jest

jakýsi píznak našeho rozkvtu v budoucno-

sti, jakousi tajnou pedtuchu, že ješt po-

víme založené v nás veliké slovo".

Kniha Benoisova je ada výjev nevýslovn
poutavých. Jeho schopnost a síla znázoro-
vací, jeho vystihování podstaty vécí, jeho

úsudek a vkus jsou stejn vysoky jak hlu-

boký. Proti Mutherovi Benois má pednost —
jest nejen výborným kritikem psychologem,

ale také umlcem malíem; je také proti

nmu subjektivnjší a velejší, ba i hlubší.

Subjektivnost díla Benoisova rozumí se sama
sebou. Jeho soudy, vždy vcné, poctivé a

mužn pímé, vyvolaly polemiky, i ve vlast-

ním jeho táboe. Jeho kniha, jediná svého

druhu, jest nejvýmluvnjším obrazem rozvoje

ruského umní. F. T.

— Die Renaissance i n Floe n z

und Rom. Acht Vortráge von Karl
B rand i. 2. vydání. Lipsko 1903. B. G.

Teubner. Autor podává filosofii rozvoje a

úpadku renaissance; renaissance jest mu vý-

slednicí antické síly životní, pozemského ra-

dostného realismu a stedovkého spiritua-

lismu, který jde jako stín vedle naturalismu

a realismu logického i citového; úplné pe-
konání stedovkého spiritualismu jest vinou

pozdní renaissance a pivodí její smrt. Flo-

rencie a ím mají se k sob jako slib a napl-

nní Florencie je v umní msto objev, ex-

periment, vynalézání themat — ím jejich

vytváením, zužitím, vytžením a požíváním.

Charlotte Broicherijohn Ruskin und
sein Werk. Erste Reihe. Leipzig, 1903. Ná-

kladem E. Diederichse.

Pekladatelka Ruskina podává tu široce za-

loženou monografii životopisnou i kritickou,

která — soudíc podle tohoto dílu — stane se

asi definitivním dílem, aspo pro naši dobu,

0 anglickém kritiku a reformátorovi umleckém
1 spoleenském. Psána je s velikou znalostí

vcnou, s opravdovým procítním a prožitím

všech otázek, jichž se dotýká a — last, not least

— plným, dobe a krásn znícím jazykem.

F. X. Š.
*

— H. Modem: Giovanni Batista
T i e p o 1 o, eine Studie. Víde, 1902, Artaria.

Práce, která vznikla sice z píležitostného

popudu, ale jest pes to nejdkladnjším a

nejkrititjším posud ne-li dílem, alespo ná-

bhem k nmu o tomto benátském mistru

XVIII. vku.

yPRÁVY A POZNÁMKY.
/> V PÁTEK 27. BEZNA ZEMEL MLADÝ
len „Manesa", malíka slena Marie Dostá-

lova. Zesnulá byla žakou malíe F. Engel-

mllera, dv z prací jejich na VIL výstav „Ma-

nesa" seznamují veejnost s autorkou dosud

málo známou. Pátelé uspoádali v atelieru po-

smrtnou výstavku intimního rázu.

- CYKLUS PEDNÁŠEK POÁDÁ SPOLEK
výtvarník „Mánes" v sále Mšanské Besedy

pražské. I. pednáší dne 28. dubna p. F. X.

Salda „Nová krása: její genese a charakter";

II. dne 5. kvtna p. Miloš Marten „Štstí reso-

nance"; III. 12. kvtna p. F. V. Krejí „Vné
jitro v umní" a IV. 20. kvtna optn p. F. X.

Šalda „Problém národnosti v umní". Zaátek

vždy o 7. hodin veerní.

— VÝSTAVA VAZEB KNIŽNÍCH A PED-
sádek otevena byla péi umlecko-prmyslo-
vého musea v Praze od 13. dubna do 10. kvt.

1903, za pispní rak. musea pro umní a pr-
mysl ve Vídni.

V SOUTŽI NA REPRESENTANÍ DÚM
v Praze rozdlila porota, sestávající z prof. J.

Zítka, prof. J. Schulze, architekta A. Wiehla, sta-

vitele . Gregora, stavitele R. Tereby a archi-

tekta V. Pasovského pedem stanovených 15.000
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korun dvanácti ze dvaceti došlých návrh. Po

2000 K udleno návrhm — dle jury rovnocen-

ným — Aloise Dryáka a stavitele Tomáše Aineny

v Praze (Heslo „Praga caput regni“), Josefa Po-

spíšila, architekta na Král. Vinohradech (Heslo

„Frangois I.“) a Antonína Balšánka, architekta

v Praze. Další ceny po 1500 K obdrželi za své

projekty arch. Rud. Nmec v Praze, arch. Karel

Kepka v Brn, arch. a ed. uml. prm. školy

v Praze Jii Stibral, arch. Rich. Klenka z Vlasti-

mil v Praze, arch. Rud. Kiženecký, docent e-
ské techniky, Ferdinand Šamonil, stavitel na

Smíchov, Ant. Hrubý, arch. a profesor v Nien-

burgu v Hannoveru a Jan Koula, architekt a pro-

fesor eské techniky v Praze. Stejn cennému
projektu architektonické a stavební kanceláe

Q. Blského v Praze udlena vzhledem k nedo-

držení konkursních podmínek jen cena 1000 K.

Peš docela obvyklé a nijak zvláštní složení

jury je výsledek této soutže velice zajímavý a

pouný, i pro ony architekty, kteí si titul svj
vysedli na technice.

- SPOLENOST PRO ROZMNOŽOVACÍ
(reprodukní) umní ve Vídni vypisuje soutž
na získání návrhu pro vazbu roník asopisu
„Die Qraphischen Kunste", který souasn by

se dal použít za obálku na jednotlivé sešity.

asopis „Die G raphischen Kuriste" vzal si

za úel souasn s pílohou „Mitteilungen der

Geselischaft fr vervielfáltigende Kunst“ sezna-

movati se vším, co na poli grafiky bylo dosa-

ženo. Toho dociluje asopis vzornými reproduk-

cemi moderních dl grafiky a hlavn uveejo-
váním vynikajících list pvodní grafiky. Všechny

snahy moderního umní, pokud mají své opráv-

nní mají zde své stejnomrné zastoupení.

Snahám tmto odpovídajícím má být vypra-

cován vkusný a souasn jednoduchý návrh.

Složité a v mnoha barvách provedené návrhy

jsou vyloueny.

Velikost strany obnáší 40 cm. výšky a 30 cm.

šíky, prmrná šíka hbetu každého svazku

je 3 cm. Titul zní : Die Graphischen Knste. —
Jahrgang XXVI. — Wien, Geselischaft fr ver-

vielfaltigende Kunst. 1903.

Na vydání sešitovém umístno musí být ješt

íslo sešitu. Cena I. 400 K, cena 11. 200 K za

provedený reprodukce schopný návrh. Porota

sestává z pedsednictva spolenosti. Zásilky do

1. ervna 1903 na „Geselischaft fr vervielfalti-

gende Kunst“ Víde VI. Luftbadgasse 7.

- PRÁCE JÓŽE PLENÍKA UVEEJNNÉ
v . 6. „V. Smr" provádny byly spolen
architektem Josefem Czastkou, což tímto dnes

doplujeme.

— Snad zbyten podotýkáme, že na po-

slední stran minulého ísla jsou rušivé chyby

tiskové. tenái naši zajisté etli, že nový
podnik ruský jest „oáza s prodírajícím se

istým pramenem" a že „býti takovou oá-

zou — už jest veliká zásluha". Pouhá
váza by na to nestaila. A rovnž ruští ma-
líi poutali „všemi effekty podzimního
zlata" a nikoliv „podjižního".

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor JAN KOTRA. — Knihtiskárna Dr. ED. GRÉGR a SYN.
Reprodukce fotocinkografie -UNIE-VILÍM« v Praze.



F. X. SALDA. NOVÁ KRÁSA:

JEJÍ GENESE A CHARAKTER.

O dvrátili jsme se od fantastiky a piklo-

nili jsme se ke skutenosti, k pozorování,

k citu, k intuici, k interpretaci, k docítní

a domyšleni skutenosti — tím jest vysv-
tlena genese tohoto nového estetického ná-

zoru a citu. Zásluhu o to má celý zmnný
charakter doby, zmnná intellektálná bi-

lance na konci vku úžasného rozvoje pí-

rodních, fysických a technických vd. Nej-

fantastitjší sny minulých vk staly se sku

teností, a bezdky cítíme, o hlubší, úžas-

njší, novjší, bohatší a tajemnjší jest tato

skutenost než byly výmysly staré unavené

obraznosti — a obraznost tím pirozen
klesá na cen. Nová technika stvoila i no-

vou mluvu formovou, nový svt tvar — a

to beze vší tradice, ano proti ní, beze vší

fantasie, bez všech pretensí krásy a estetiky

pouhým logickým ešením matematických a

mechanických problém, pouhým jich pro-

mítnutím a stlesnním. Inženýi byli první

architekti ryzího úelu, první, kdož bez ohledu

na estetickou tradici, jen z úelu stavby a

charakteru materiálu — z vnitra a jeho nut-

nosti — stvoiti první surové a syrové

snad, ale také podivn výrazné a náladov
charakteristické stavby vku. Neznám hned

tak podivn velikého a drtivého architekto-

nického dojmu, jako ten, kterým psobí ve-

liký železniní most, holý, pustý, bez ozdob,

pouhopouhá stlesnná konstruktivná my-

šlenka: práv v této píkré charakterní i-

stot, v této tvrdé ryzosti, v této nevylhané

poctivosti a písnosti je zárodek estetické

sensace, je nco, co si vynucuje úctu a co

tsn sousedí s pocitem velikosti. Jak mali-

chern a titrn vypadají vedle toho ka-

menné stavby našich mst se svými t. zv.

(Dokonení.)

estetickými fasadami, se svými kupolemi a

sloupy uloupenými s renaissanních palác!

jaká podvodná maskarada, jaká hnusná fraška

a parodie, jaké falsatorství základního rytmu

umlecké poctivosti a pravdy, neporušitelné

souvislosti mezi dobou a jejím výrazovým

projevem! Kdežto pouhopouhá železná inže-

nýrská konstrukce je authentický, nevylhaný

a nevypjený výraz našeho smutného, tem-

ného, morosního vku, beztvarého ješt a

kyklopicky spoutaného, žvatlajícího teprve a

vymáhajícího si své nejprimitivnjší poteby
— výraz naivní, poctivý a proto v zárodku

estetický a umlecký — není taková mo-
derní kopie starého stylu niím než histori-

ckou lží, podvodem a plagiátem. Tam sto-

jíme, nevdouce o tom, u nové gotiky, u go-

tiky železné, jejíž princip je týž, jako byl

princip ranné gotiky kamenné: nic než pravda

úelu a poctivost materiálu, užitá matematika a

užitá mechanika, zákonný, neúchylný a neúplatný

výraz nutnosti — a odtud velikost, odtud zá-

klad k umleckému dojmu, ke kráse.

Nová krása je pedem krásou úelu, vnit-

ního zákona, logiky a struktury — to je první

postulát moderniho estetického citu, postulát,

kterému vyhovuje vždy a všude i každé opravdu

nové a silné umní minulosti. A kde jej nalez-

nete splnný v pítomnosti, vzte, že stojíte

ped zárodkem nové krásy, teba se vám zdála

málo hladkou a teba vás odpuzovala svojí

písností, tvrdostí, uzaveností a drsností. Zde,
práv zde jest a nikde jinde, zejména ne tam,

kde spekuluje na vás a chce vás získat koket-

nost elegance a líbivosti. Nebo nepodplácí-li

co na svt, jest to nová krása a nový styl.

Zákon ten mžete ovit všude, v architektue

jako v dramatice. Srovnejte nkteré drama
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opravdu nové krásy, nového estetického hodno-

ceni a nové stylové organisace, tebas Ibsenovo,

s dramatem staršim, s romantickým dramatem

z let ticátých, teba Dumasovým. Jaká prostota

a prhlednost thematu u Ibsena, jaká konstruk-

tivná charakternost a zákonnost, jaká váše lo-

giky a ist úelové dynamiky! Jaká nenávist

vší rétorické dekorace, jaký odpor ke všemu

vedlejšímu a detailovému, co by mohlo ped-
asn svést a okouzliti diváka, jaká nenávist

všeho, co nepracuje a nesmuje k centru, jaká

železná pst v dosledování a domýšlení do po-

sledních dsledku! Jaké prosté, stízlivé, suché

vty bžné konversaní mluvy! Jak bez koket-

nosti a bez všech fioritur! Jaké uhýbání vší

poesii a vši kráse v bžném, titrném a konven-

ním smyslu slova, ponvadž básník ví, jaká jiná,

jinak nová, silná a podmanivá poesie a krása

— krása konstrukce a logiky, krása zákona do-

myšleného a dosledovaného do poslední píd,

krása matematická, chladná snad, ale i veliká za-

chvje se na konec na všem svojí éthernou vi-

brací.

Rozum, úel, logika — živé vdomí všech

prvotních a základních, mateských pomr látky

a úzkostlivé svdomí k nim — intuice v organi-

saní zákon látky: taková jsou božstva nového

umní a každého nového umní
:
po nich mu-

síte se tázat, zkoumáte-li hodnotu a význam

umleckého díla. Nic není vzdálenjšího novému

a mladému umni jako fantastika libovolnosti,

fantastika vnjších analogií, která odvádí od

centra, uí odskakovat od jádra a ztrácet se ve

vedlejším, zatemuje úel a smysl celku, zmali-

cheruje jeho rytmus, ruší jeho poctivost, láme

dosah jeho logiky, usnaduje podvody, surro-

gaty a padlky.

Všimnte si jen zla, které zpsobila tato libo-

volná fantastika v starém umleckém prmyslu,

v renaisšanní ornamentice lidských a zvíecích

motiv. Ona to byla, která pivodila úpadek

tohoto starého aplikovaného umní, ponvadž
ubila v nm naposled všechen smysl logický a

konstruktivný, všechny prvotní, základné a ko-

enné cnosti tvarové, ponvadž literární kon-

venci a vtip položila místo organické intuice —
a do dnes zmluje, zmalicheruje, vysušuje a

odnervuje všecko, eho se dotkne, a nejen

v umleckém prmyslu, nýbrž v každém umní,
a výtvarném, a literárním. Není horšího ne-

pítele myšlénkové kázn a intuivné dsled-

nosti nad ni: proto vyhýbá se jí tolik každé

nové a mladé umní, že jak je svdná a poho-

dlná, tak je i neplodná a zhoubná.

Krása, kterou chce a hledá nové umní, je

v první ad krása bytostná, krása koen vci,

která podává v rytmické zkratce zhuštnu jejich

podstatu a essenci, krása, která pileuje ryt-

mus svj k rytmu svta — nebo kdo ekl ryt-

mus, ekl také vesmír. Základ všeho rytmu vi-

díme v tepu srdce, a proto rytmus jest nám
sainou nejvrohodnjší zkratkou a charakteri-

stikou organismu. K niemu nestali jsme se tak

citliví jako k chyb v rytmu : chyba v nm a

omýleni se v nm nebo chudoba v nm svdí
nám neomyln, že sám organismus je churavý

nebo pokažený. Nikdy od desetiletí nebylo, tu-

ším, tolik smyslu, tolik ucha a víc: tolik srdce

pro rytmus jako dnes. Chceme mnoho rytmu,

co nejvíc rytmu v poesii, rytmus zhuštný, básn
napojené rytmem jako oblak elektinou, rytmus

ne pevný a schematický, ale pružný a volný,

podávající nejvíc možnosti k interpretaci. Ce-

níme proto ku p. Waita Whitmana, že jeho

volný šírý verš má v sob vtší rytmické bo-

hatství než starý uzavený, že je bohatší rytmi-

ckými zárodky a možnostmi než jiné verše píliš

pevn ukuté, že je povolnjší k rytmické fluktu-

aci vesmíru. V hudb je nám svdomí svta, po-

nvadž hudba není nic než užitá mathematika.

Nikdy posud neovládala hudba tolik umleckou
kulturu doby jako dnes: nikdy terminy hudebni

nebyly tak asto atak dsledn penášeny jako

kriteria do ostatního umní. Nic nedokazuje

zejmji, jak úzkostlivou snahou krásy vnitní

a bytostné, krásy essence a podstaty je neseno

nové umní.
V umních tvarových má obdobný smysl a

úkol kresba, toto umní zkratky, essence, rytmi-

ckého zjednodušení a prohloubení, interpretace

a soudu svta a života jako žádné druhé. Nic

nežádá tolik charakterní istoty a pevnosti oka,

nic tolik jeho pehodnocovací síly jako ono.

Kdo dovede povdt, kolik koncentrace, kolik

vnitního rytmického bohatství a toku, kolik me-

lodické nhy vložil Puvis de Chavannes do je-

diného za svých gest a postoj? Nebo, abych

se pidržel kreslí v užším smyslu slova, kolik

hoké ironie, kolik zoufalého pessimismu, kolik

veliké spoleenské kritiky a filosofie je v kresb
Toulouse-Lautreca ? —

Krása, k níž se obraci nové umní a za níž

touží, tebas ne dost vdom posud, i naše

zmnná estetická sensibilita, jest nekonen
širší: jest dsledkem živji a vášnivji cítné

afinity vesmírové, spíznní a sepjetí všeho

v kosmu velikými jednotnými zákony života a

smrti, dsledkem mystického kultu života a jeho

logiky. Podmínkou krásy minulým generacím

byla nepopirateln jakási uzavenost, ukone-
nost, hotovost ve všem: v technice, ethice i me-

tafyšice — bez ni nevznikl jim estetický dojem.
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My dnes vycházíme se stanoviska práv opa-
ného: umlecké dílo jest nám tím krásnjším,

ím více pohledu a výhledu nám dává na vci

života, ím širší obzor nám otevírá, ím více a

vášnivji splývá s nekoneným kosmickým ryt-

mem, ím mén uzavírá a ím více dává tušit,

ím více napovídá a ím mén dopovídá. Každý

konec ceníme tím výš, ím více poátku, ím
více možností a zárodku nových process v sob
nese. Nemilujeme zejmena konce píliš apodik-

tické, petínající vývojový rytmus a jeho logiku

z vnjších ohled techniky a komposice : žá-

dáme od konce jen, aby nás vyvedl na vrchol

a dal nám nejvyšší možný pehled dní a roz-

hled po nm: domyslit je jest již naší vcí-

Celá literatura, celá filosofie stává se ak stále

více umním t á z a t i s e. Cena a význam

filosofie Nietzschovy více než ve všem ostatním

jest práv v tom : byl posud nejvtším umlcem
otázky.

Abyste pochopili tuto principielnou zmnu
našeho vkusu a naší estetické sensíbil ity i zp-
sob, jakým ji organizovalo a vypstilo nové

umní, všimnte si jen toho, co se z divadel a

obraz pírody líbilo ješt našim praddm nebo

ddm a co se líbí dnes nám. Bylo to vždycky

nco malého, uzaveného a zapomenutého, zá-

tiší a zákoutí, nco, kam nezalehlo mnoho ze

svtového vtru a dechu, nco vyatého z ne-

koneného vesmírového rytmu, nco isolova-

ného, co petrhalo, pokud mohlo, mosty a sou-

vislost s ním, nco, co mlo krásu drobného,

hravého, elegického, opuštného a zapomenu-

tého — krásu uzavenosti a tísn. Všecko ve-

liké, prosté, volné a šíré, daleké výhledy, krása

velikých ploch a plán, stepí a hor, nebudila

estetickýh dojm, spíše tísnila a dsila. Dlouho

trvalo, než byly dojmy ty zpracovány a zhod-

noceny esteticky a stalo se to definitivn až

v naší dob. Nuže, dnešní naše sensibilita mi-

luje z pírody nejvíce práv místa, která — bu-

diž mi dovolena ta metafora — souvisejí nejvíc

s nekoneností, sousedí s ní, dávají z ní nejvíc

cítit, napovídají z ní nejvíc. Milujeme nejvíc

zemi tam, kde jest van kosmického vtru nej-

prudší a kde jest slyšet nejvíc echa a resonance

z kyklopického srdce vesmíru.

A stejn v umní : chceme krásu, která se pi-

píná k svtovému rytmu a pibližuje se mu ne-

koneností melodie. Nestrhuje nás krása uza-

vená a uzavírající, píliš hotová a obmezená

i vymezená. Umlecké dílo jest nám tím vzác-

njším, ím intimnji nás spojuje s vibracemi sv-
tové lyry, ím více jeho zásluhou s nimi splýváme.

Tak v malíství vedlo toto nové pojetí krásy

k požadavku, jejž první formoval impressionism,

aby obraz, teba se obmezuje na malý kout

zem, nepodával jej uzavený a sevený, hmotn
a plasticky ukonený, nýbrž zalitý nesmírností

vzduchu a atmosféry, prožehnutý kosmickou ly-

rikou svtla, tetelící se vibrací nekonenosti a

otevený všem afinitám vesmíru — aby pevný

tvar byl jen východištm a nositelem nekone-

nosti, ne tupou a mrtvou, podrobn vypreparo-

vanou hmotou, nýbrž záminkou pro zachycení

života celé atmosféry, podkladem pro nejjem-

njší a nejprchavjší kosmický život.

A stejn v poesii a v literatue odvrátili jsme

se s nechutí od všech ist a s objekíivnou

lhostejností vypreparovaných a vypiplaných po-

pis vnjšího dní, od t. zv. výsek reality,

které nám tarasily brány k nekonenosti a uza-

víraly obzor. Milujeme jen díla, která souvisejí

co nejintimnji se životem svého tvrce, s tmou

a vší sopenosti jeho sensibility, díla ne hmotné

sta'iky, nýbrž díla v jáde dynamická, drama-

tická a lyrická, která množí a stupují rytmi-

ckou horeku života a prodlužují do všech sfér

opojený šílený tep vesmírového srdce :
poesii a

literaturu dramatickou samou aktuálností svého

bytí a dostelu do života jak svého tvrce, tak

svého tenáe nebo diváka.

Chceme, aby v každém umleckém díle mla
co nejvtší úast sama nevyzpytnost, nevypoí-

tatelnosí a temnota života, aby bylo prací nejen

autorova mozku a intellektu, ale pedem jeho

srdce a krve a víc: aby se v nm organi-

soval a stlesnil sám jehoosud. Chceme

aby do nho vniklo co nejvíce ze samé záhad-

nosti, rozmarnosti, osudnosti života, aby na nm
pracovaly nejen dni, ale pedem a hlavn i temné

noci a plnoci se všemi svými boukami, aby

umlec je tvoil ne z klidné pešlosti, nýbrž

z hrzy, tísn a nutnosti chvíle, aby mu bylo

nebezpeným protijedem, jejž svail proti vnj-

ším i vnitním jedm svého života. Ten je smysl

postulátu tak živ dnes cítného: že chceme

v umní individua a ne nositele ideí, ne po-

sedlé ideami, ne hole a všáky na idee. Obraz,

socha, báse, hudba, každé umlecké dílo, jest

nám tím vzácnjší a dražší, ím hloubji sou-

visí s mateskou tmou života, ím více spod-

ních podzemních pramen je zavlažuje, ím více

chladné noní rosy na nm leží: nechceme

plody a dsledky pouze autorova intellektu,

chceme víc, nekonen víc, samu organisaci jeho

života a osudu.

Od nejvyššího umní žádáme, aby bylo

v tomto smyslu dramatické a autobiografické

:

abychom, touce knihy autorovy, prožívali jeho

drama, ne vnjších dj, ale jeho transcendent-

ního typu, aby co kniha, to scéna nebo akt
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v nm, co kniha, to krise jeho intellektu nebo

sentimentu. Chceme, aby figury, které tvoí, ne-

byly jen problémem jeho plastické a technické

síly a hotovosti, nýbrž aby mly dosah a do-

stel do jeho života, aby byly prostedky, jimiž

organisuje svoji sensibilitu, experimenty na

ovládnutí a zkrocení všech vražedných sklon
a možností vnitního života, na pekonání a

krystalisaci jeho chaosu, aby byly jeho zbranmi
v boji s osudem : aby se jimi, jak íkal Hebbel,

vychovával.

První a samozejmý dsledek tchto vyso-

kých cíl, které si klade a k nimž touží nové

umní, jest ten, že se musí odvracet od všeho

kultu detailu pro detail, od hmotné a technické

virtuosity, která klame a podvádí svojí zdánli-

vou definitivností a která obratností a hbitostí

rukou pedstírá nám rozešit bolest srdce a

duše, od všeho, co odvádí od rytmické fluktu-

ace, od smyslu pro její nekonenost a utápí

jej v obmezenosti látky a hmoty. Není novému
umní a nové kráse horšího a neestnjšího

híchu proti samé podstat tvorby než všecko

toto modláství hmoty, všecka ta obmezená a

jalová pýcha virtuos, kteí si hrají, kde mají

vzývat, zbožovat a ztrácet se v nekonenosti

mystéria, a podvazují tak sebevražedn tepnu

nekonenosti a duchového vláni, s nímž mají

splývat se stejnou vášnivostí jako pokorou.

Proto všecky lekce velikých a nejvtších mistr

nového umní uily a uí té ' o první a základní

cnosti umlecké tvorby: oddanosti k mystériu,

bohoslužebné zbožnosti a pokoe ped ním.

Všichni kladli a kladou nejvyšší draz na to,
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že první povinností umlce jest

nezamnit svj cíl za svoje

prostedky, neutonout v látce

a její obmezenosti, nýbrž ryt-

misovat, organisovat stylisovat

- ne napodobit, ne opisovat.

Nejvtší z nich nenávidli tolik

vypreparovanou definitivnost,

že se díla jich zdála nehoto-

vými a nedodlanými prmr-
ným emeslníkm : impressio-

nismus zdál se epigonm sta-

rých smr malbou lenosti,

Ibsen, Rodin, Whistler byli vi-

nni, že neuzavírají, nedo-

konují a nedohotovují. Dnes
víme, že omyl ten a nedoro-

zumní to byly nutné nebo
alespo pirozené, ponvadž
tito misti vidli hloub a po-

dávali podstatnjší než nejpil-

njší a nejstízlivjší detailisté

— a osudem vší podstaty, vší

bytnosti, všeho rytmu jest zdáti

se temným, nejasným a ne-

dokoneným mlkému zení
povrchu.

Bytnost, rytmus, essence,

styl jsou božstva nového u-

mní. Styl znamená v první

ad nic zbyteného a všecko

podstatné. A essence znamená
umní odhmotnné tak, aby-

chom snadno slyšeli tep jeho

srdce a cítili jeho nerv: chceme
nejvíc intensity pi nejmenší

extensit, chceme všude zkra-

tku, koncentraci, interpretaci

a to znamená: charakteristi-

cké a typické gesto, obrys,

rytmus. Chceme v literatue slova nejvtšího

napjetí vnitního a nejvtší nosnosti
,

slova

vybraná a posvcená, slova nejhlubšího logi-

ckého dostelu a nejplnjší úelnosti Chceme,

aby umlec nebo básník podával jen vrcholy

vln, krise duševních dj, slova
,
scény nebo

linie obzíravé a isté jako pohledy s vysokých

hor. Nenávidíme prázdný hluk, pouhou rétorickou

skutenost a empirii: styl je nám prostedkem,

který nám opatuje duchové ticho, v nmž se

snáze odpoutává rytmus z hmoty a myšlenka

nebo cit z vci a lidí. Chceme, aby básník do-

vedl mluviti i tichem, chceme, aby po pípad
dovedl umlet lidi a rozhovoiti studny a pra-

meny noní a povdti jich monotónním a slad-

kým jazykem všecko, co jiní nedovedou rétori-

ckými tirádami. Chceme, aby na slovech ležela

rosa a vn samoty a aby šla krásným melo-

dickým rytmem lehce vzneslým, dostupujíce jen

na špiky, jako Grácie v Botticelliho Primavee.

Geist der Schwere, poslední ábel Nietz-

schv, jest i poslednim áblem, kterého chce

pekonávat nové umní. —
Z tohoto charakteru nové krásy a nového

umní, jak jsem jej zde naskizzoval, plyne d-
sledek nade vše dležitý pro umleckou socio-

logii : nová krása a nové umní — nekonen
víc než staré umní — p e d p o k 1 á d á a žádá
spolupracovnictví diváka, tenáe, po-

sluchae, slovem obecenstva. Staré

umní, a každé staré umní, pivádí skoro svoje

obecenstvo k hotovému, je požitkem a rozkoší

Q. LA TOUCHE.
HAMLET.

185



QASTON LA TOUCHE.
ZÁPAD SLUNCE. VZPO-
MÍNKA NA VERSAILLES

v passivném, epikurejském smyslu slova, jest

v podstat kvietistickým a jest vbec celým

svým úelem a vší svojí snahou paliaiivem bo-

lestí z reality a života, uklidovatelem a uspa-

vatelem, narkotinem, opiem nebo hašišem, které

dává zapomenout nudy a trudu života a vyjímá

na chvíli z jeho mdlobné mechaniky: každé staré

umní jest pro obecenstvo nejvýš pohodlné a

píjemné, nežádá od nho žádného vnitního

napjeti, nepokoje a citové vroucnosti, bojov-

nosti a tvoivosti, nebo estetické valeury, jimiž

pracuje, vžity a spracovány generacemi, po-

zbyly již dávno své dramatické novosti a ne-

hotovosti a mají pevnou vyzkoušenou nosnost a

dosah, chu i pízvuk, interpretaci i vliv. Žádné

staré umní neryje rydlem bolesti do živé a

zjitené sensibility, nýbrž hraje jen opakovanou

a vyzkoušenou hru vzpomínek, abstrakce a tra-

dice: rozkoš, kterou dává svému obecenstvu,

jest pokojná, bezpená, uspávající, pohodlná a

umlá — bez všech záhadných otes pro jeho

sensibilitu, bez pekvapení, dobrodružnosti a
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krisí, rozkoš až píliš ochoená a zkrocená.

Nové umní naproti tomu psobí nárazy a otesy

posud nevyzkoušenými, vyvolává dojmy ne-

známé posud nervovému a citovému ustrojení

svých vyznava, útoí na místa, která posud

nebyla vydána žádnému útoku, kombinuje nové

dojmové i pedstavové associace, experimentuje

novými možnostmi sensibility, jest celé jedinou

velikou, vášniv vtíravou a bolestnou otázkou,

na niž musí divák nebo poslucha nalézt za

každou cenu odpov rozhodnou a uritou a ne

jen odpov svého intellektu, nýbrž celého or-

ganismu a jeho polarity, celé bytosti a všech

jejích temných zídel a pramen : rozkoš, kterou

dává a mže a chce dát, jest zjitená, silná,

nová, záhadná a temná, rozkoš ne trpná, nýbrž

dramatická, rozkoš tvoivá i boivá, v níž jest

slito a pehodnoceno mnoho úzkosti, napjetí a

bolesti, rozkoš, která zabíjí všecko slabé a jen

silnému jest pramenem zvýšené radosti a ostnem

zmnoženého života.

Pomr mezi t. zv. obecenstvem a tvrcem
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u každého nového umní jest úžasn vážný a

opravdový, písný a dramaticky napjatý: vedle

nho cítíte teprve jasn celou frivolnost tohoto

vztahu pi umní starém. U nového umní mlu-

viti o obecenstvu zní vbec nejapn, nebo po-

mr mezi tvrcem a recipujícím množstvím pipo-

míná tu svojí vroucností a opravdovostí pomr
mezi zakladatelem náboženství a prvotnou cír-

kví — má nco z jeho varu a kvasu. Nové umní
žádá od své obce stejn síly a hotovosti a pe-
devším souinnosti a vnitní citové tvorby: obec

musí kollaborovat s tvrcem, tisíce tajemných

a intensivních vztah navazuje se denn mezi

jí a jím. Jsou to mystické vztahy akce a reakce,

pomr erotické dramatiky a receptivity, napjatý

a bohatý vnitními možnostmi. Divák nebo po-

slucha musí tu vnitn tvoit a pracovat 11a

svém citu a více, i na své citovosti, musí ji

kultivovat, musí pochybovat, zkoušet se, pe-
svdovat se a pak dvojnásobn se oddávat,

vyhraovat svoji citovou a duševní polaritu do

nejvtší jemnosti a pesnosti, experimentovat

novou thesi života, vychovávat se v kázni no-

vého ádu
:

jest jedním z tch, kdož utváejí

budoucí život díla, jedním ze souinitel, kteí

pracují 11a dojmu, jakým má psobit nové umní
a nové dílo v budoucnosti — zkouší na vlast-

ním srdci tajemné vlastnosti nových estetických

živl, které mistr první vyvolal ze tmy a jimž

první dává cirkulovati v tle lidstva, hodnotí je,

zavádí a stanoví jich kurs v životní praxi bu-

doucnosti.

Proto každé nové umní již šatnými podmín-

kami své genese touží a musí toužit po opa-

nování a petvoení celého života: apelluje na

nový typ sensibility, propaguje jej a tím již za-

sáhá hluboko v celé složení a svrstvení života

a chtíc nechtíc je revoltuje. Pomr jeho k ži-

votu je zcela jiný než pomr starého umní

:

staré umní nežádá mnohem víc, než aby bylo

trpno nebo podporováno jako luxus, který pra-

cuje 11a konservování posavadního ádu tím, že

umdleným a unaveným dává na chvíli zaponre-

nouti nudy, tíhy a trudu života a iní jim jej

zase hodným žádosti — nové umní naproti

tomu cítí se ktem a posvcením, kvasem no-

vého života, který jej dovede obrodit do Sa-

mých koen, jeho životní mocí a hvzdou. Nové
umní pojímá se samo jako kíse ve vývoji

lidstva, pokládá se za svtový soud, za my-
stický me, který pišel roztít svt ve dv ple
a urit jednu k zahynutí a druhou k spasení. Má
vdomí síly, která tvoí mythy i kulturu a v bo-

lestiavzkosti, v nové bolesti a úzkosti

posud neznané, uctívá pouto svého nového
ádu. Shromažuje kolem sebe svoji obec vždy

touž otázkou, kterou volal Richard Wagner:

pojte ke mn všichni, kdož stejnou trpíte strázní

jako já.

Každé staré umní slibuje osvobodit od tíhy

a bdy svta a života, slibuje rozkoš zapome-

nutí a klidu, slibuje dáti piti nepenthesu — každé

nové, opravdu nové umní neslibuje nic než bo-

lest, ale ovšem novou bolest a školu nových

cností nové kultury: valí na obec svých vyzna-

va bemeno celého svta a slibuje jim jen

radost srdce a sílu, jak je zmoci a jiti pod ním

tanením a svatebním krokem zápasníka ke

hrám. Staré umní slibuje pohodlí, nové jen

novou kulturu a nové její cností, staré umní
láká k sob, nové odpuzuje od sebe píkrostí,

tvrdostí a uzaveností a dovoluje piblížiti se

jen nejsilnjším a vžiti na sebe roucho svého

písného ádu — a hle, vždy a všude se ukáže,

že práv nejsilnjší a nejlepší touží vzývat,

uctívat, nést a bojovat a že práv nejlepší utí-

kají od pohodlí ke zbroji, k štítu a k mei.
Každé nové umní jest nekonen víc než

estetickou theoríí a její realisací - jest soudem
života a svta, novým ethosein a novým patho-

sem, umním nového života i nového umírání.

Pináší nový typ sensibility a kultury, pináší

vzory, dle nichž chce shnísti život asformovati

lidstvo. Pišlu huje-li staré umní starému ádu
a starému šlechtictví této zem, obrací se nkdy
nové umní, aby vyvolalo novou sensibilitu,

i k novým spoleenským vrstvám, k spoleen-

ským íerres vierges, vždy však a každým zp-
sobem zakládá nové šlechtictví vcí
i lidí, cit i ideí, dojm i soud tím, že

jedny stery života vyluuje ze své íše nebo

alespo se od nich odvrací a druhým, posud

parijským a pokládaným za nedstojné umní a

proto vypovzeným daleko ped jeho práh, dává

nejen obanské právo ve své zemi, nýbrž klade

do nich i tžíšl svta a iní z nich míru a soud

všech ostatních.

Každé nové umní je vždycky jen založením

nové hierarchie hodnot a nového ádu vcí,

který s poátku bývá celým svtem popírán a

pohazován pezdívkou - a nové umní zvedá

se vzdorem krásnno a hrdého paradoxu práv
tuto pezdívku z bláta ulice a píše ji na svj
bojovný štít, a hle, za nedlouho stává se z pe-
zdívky šlechtický titul a práv nejslavnjší, ne-

bo zdá se býíi skoro zvláštním ironickým d-
jinným zákonem, že žádný titul nezní dost so-

norn a slavnostn, který nebyl vyzkoušen roz-

jíveným hrdlem spílající luzy — a jest to luza

ulice nebo luza novin nebo luza salon. Ani

gotika, která jest nám dnes synonymem vší

vznešenosti, veleby a královskosti v umní, není
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pvodn niím než urážkou nebo alespo baga-

telizujícím podcenním; chtlo se jí jen íci:

zde jest nco syrového a surového, hrubého,

barbarského a pochybného proti ímské civili-

saci a její tradici elegance a dobrého vkusu. —

Kdežto staré nebo pesnji sestárlé umní
podává se jako konvence a hra, která nemá a

nechce ani míti dosahu a dostelu do života a

jeho praxe, jako nco, co, jak íkají Francouzi,

ne tire pas á consequence, jako nco vdom
a úeln umlého, jako vzduchoprázdný prostor

nebo ostrov vytržený ze souvislosti života a

svta, jako prostedek umlého odlouení od

života a stojí celé na distinkci a kontrastu mezi

umním a životem, realitou a fikcí a žije z nich

a jimi — zavazuje nové umní k dslednosti a

k dsledkm, cítí se býti životem zmnoženjším
než bžný skutený život, ním, co jej obsa-

huje v essenci a podává jeho zákon a podstatu

v rytmické zkratce, a proto uí b r á t i sám
život jako látku k umni, uí umní života

ízeného stylem, uí kultue a zakládá ji, která

není nic jiného než život žitý sub specie krásy

a umní, život, jenž pestal být hrou náhody a

zaíná být izen vedle zákona nutnosti i záko-

nem krásy a svobody.

Každé nové umní cítí, že nemže se vžít

a ovládnout život, pokud nevytvoí novou kul-

turu — která jest práv jednota a styl umní
penesený na život.

Každé nové umní je hluboce a podstatn
monistické : ví v jednotu sil života a svta,
je neseno vášnivou touhou a snahou sceliti

všecko posud roztržené a roztíštné, sceliti

všecky staré rozeklané rány, všecky kontrasty,

jež umle šíilo a udržovalo staré umní, po-

nvadž z nich žílo. Každé nové, opravdu nové
umní, i dnešní naše, pracuje ke kultue, pon-
vadž kultura je zázrak umní opakovaný neu-

stále, v každou hodinu kteréhokoli všedního dne,

a promnný tak v methodu, ponvadž kultura

je inspirace pipoutaná s nebes na zemi a daná

do služeb každé lodi naší touhy jako vítr ne-

beský a která se tak stala z výjimky pravidlem

a služebnou silou. Nekulturni doby žijí dualis-

mem, kontrastem mezi ušlechtilým duchem a po-

dezelým a zanedbávaným tlem, mezi krásnou

výjimkou a ošklivým pravidlem, mezi noblessou

a výškou snu a trivialností a malostí skuteno-

sti, mezi posvceným svátkem a znesvceným
všedním dnem, mezi prací a krásou, zdravím a

poesií a tisícem jiných spor a protiv — kultura

je sjednocením, vyrovnáním a vykoupením jich

všech. Kultura posvcuje všecko odsvcené a

znesvcené, kultura nám získává v první ad

dávno ztracený náboženský vztah k tlu a t. zv.

hmot. Kultura neví v krásné duše v ubo-

hých, zanedbaných tlech, kultura je satek du-

cha a hmoty, Fysis a Psýché, je íší napl-
nní: uí mystice reality — této nejvyšší ze

všech nauk — novému náboženství o kráse ži-

vota a zem a sladkosti jich smyslu. A nic ne-

pesvduje tolik o ní jako nové umní, nebo
nic nebojuje tolik proti jich sestárnuti jako ono.

Nové umní jest hluboce monistické: ví
v jednotu síly, inspirace, obti i vykoupení

ví, že není jiného zasvcení v krásu než he-

roismus života, že látka, z níž jest stkán život,

je jedna, že nemže být nic ztraceno z vnitní

hodnoty a potence, že všecko svtlo i tma,

všechen as a jeho logika pracují jen na tom,

aby upravovaly cesty a dráhy, jimiž se pem-
uje odvaha v dílo, touha v in a slovo v tlo,

a že jsou tu jen proto, aby rozhlaholily v zpvné
stíbro svtla všechno ticho a všechnu hloubku

temných studní a pramen nitra. Nové umní
ví pede vším, že pokaždé tebas jen doasné
klesnutí vnilního života a snížení letu uml-
cova prozradí se hluchými místy a v básni, a
v obraze, že vada, omyl nebo faleš v intonaci

a stylu umleckého díla je vždy vadou, nedo-

statkem a trhlinou v charakteru umlcov, že

všecky umlecké hodnoty a cnosti jsou v jáde
osobní a charakterové.

A tak také doba, která jest vyvolena k tomu,

aby stvoila novou krásu,
j

i nikdy úmysln a

úeln nehledá — nebo ji má. Má ji ve své

odvaze k pravd, ve své pokoe ped mysté-

riem, ve své víe ve svatost každé chvíle, v da-

lekém, neúchylném dostelu své logiky, která

se nestaví ped zlomky a neláme se na detai-

lech, které jest všecko jen východištm pro

vyšší syntésu a lenem a taktem pro nekone-
nost rytmu a melodie — má ji ve svém srdci

pesné a vrn bijícím a které nese ve svém tepu

tanení rytmus všech hvzd a msíc
,

jar

i let, má ji ve svém hrdinném zraku, který se

propaluje vždy k jádru a k podstat vcí, má
ji v rozhorlení a svátém zapáleném hnvu svého

mládí, má ji ve všech svých poctivých, absolut-

ních, nesmlouvavých válených ctnostech, jest

jí proniknuta a obklopena celá jako mlunným
oblakem: nebo to, emu se íká krása, není

nic než jeden nebo druhý z bleskových paprsk,

které z ní stále rytmicky srší, náhodou námi

jasnji zachycený.

Krása není nic jiného než aureola úcty a

zbožnosti, kterou pozdjší, slabší a píživnické

vky polívají každý úlomek a každou stepinu

vku silného a mrtvého, všecko, co nyní, kdy
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je ztracena perspektiva celku, nutnosti a zákona,

dech a tep života, jeví se jim jako úelný vtip,

úmysl a šastný vynález.

Nebo krása jest jen slovo, obraz a podo-

benství pro nepojmenovatelnou jednotu života,

pro mystickou sílu, která vn znova a znova

obrozuje svt, pro kouzlo prchající chvíle, kte-

rou se božstvo vylévá do vesmíru a života, pro

mystérium rozkoše a hrzy, spravedlnosti a d-

slednosti života, pro svtlo, jehož zái snesli

z nás j:n nejvtší geniové a titáni a i ti jen na

vteinu a z jehož pešlosti, vzpomínkou a le-

gendou, žijí všichni ostatní.

Každý, kdo netvoí, nevidí jí samé vlastn

nikdy. Všecko, co mže, jest líbati jen v zbož-

nosti stopy, kterými pešla, jen místa po nichž

sjel její blesk — ne mnohem víc než tísky,

které ožehla svým posvcujícím ohnm.

LE SIDANER.
NÁMSTÍ.
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VÝATKY ZE STENDHALA.

B
(Pokraování.)

elgiojoso, 14. prosince.

. . . Ale nejsou to tito povýšení lidé, pro nž
lituju, že jsem opustil Milán: jest to celek jeho

mrav, jest to pirozenost zpsob, dobromysl-

nost, veliké umní býti šastným, které jest zde

praktikováno ješt s tím kouzlem, že ti dobí lidé

nevdí, že jest to umní a nejnesnadnjší ze všech.

Jich spolenost psobí na mne dojmem stylu

Lafontaineova. Jakož po všecky veery lóže rozto-

milé ženy pijímá tytéž osoby a to deset let po

sob, rozumjí si úpln, znají se také a rozumjí si

posukem. Odtud snad skutené kouzlo dobrého

žertu. Jak pokoušeti se liráti komedii ped lidmi,

které vidíte tistakráte do roka po deset let?

Tato dvrná vzájemná známost psobí, že

lovk, který žije z patnácti set frank renty,

mluví s lovkem, který má šest million, prost

a jakoby mluvil se sob rovným (to by se zdálo

neuvitelným v Anglii). Obdivoval jsem se asto
tomuto divadlu. Kdyby bohá hrál si na bodrého

nebo chuas dlal pyšného, smáli by se jim

a ped nimi týden. Pýcha, kterou má commis,

protože se stýká s mšáky v Paíži, byla by zde

naprosto nepochopitelná; bylo by ji teba vy-

svtloval celou hodinu. Litují lovka chudého,

který je nucen dáti se do žoldu Nmcm; myslí

o nm, že je zavázán, býti trochu špionem
;
ne-

mluví se ped ním o uritých vcech. Pove-
rino impiegato! íká se a krí rameny,

gesto soucitu, jež mn bylo neznámo.

V Paíži jest teba skoro pokaždé, kdykoli pi-

jdete k dvrnému píteli, prolomiti lehký povlak

ledu, který se utvoil od ty nebo pti dn, kdy

jste se nepotkali; a když tato choulostivá ope-

race jest u konce a když jste zase docela intimní

a spokojení, v nejkrásnjším pátelství, tlue pl-
noc a paní domu vás odešle. Zde ve veerech,

kdy jsme byli šastni a veselí, v lóži paní L***

poínali jsme zstávati v divadle až pes hodinu

v noci
;
pokraovali jsme ve svých kartách v osvt-

lené lóži, když již dávno celý sál byl tmavý a di-

váci byli již vyšli. Konen když portýr divadelní

pišel nás zpravit, že dávno již odbila jedna,

jen abychom se neodlouili, šli jsme veeet
k Battisiinovi, divadelnímu hostinskému, a rozchá-

zeli jsme se až za bílého dne. Nebyl jsem za-

milován, neml jsem pátel velmi dvrných v této

lóži, a pece tyto veery naivnosti a štstí ne-

vymizí mi nikdy z pamti.
*

V Pa v i i, 15. prosince.

Ve Francii, kde jest nedostatek charakteru
(osobní bravura, dcera marnivosti, není karakter:

vizte volby a strach, který psobí), ve Francii

nalezne se na galérách spolenost lidí nejzvlášt-

njších ....
*

V Pávi i, 16. prosince.

Galeazzo II Visconti zpsobil rozkvt university

pavijské r. 1362. Dal tu uiti právu obanskému
i kanonickému, medicín, fysice a k tomu umní,
které nahánlo tolik strachu Napoleonovi a z nhož
je i dnes takový strach, logice. Týž kníže Ga-
leazzo II vynalezl dvtipnou metodu, jak pso-
biti krutá muka vzni jedenatyicet dn po sob
a pece nevyrvati mu život úpln. Chirurg pe-

oval o zajatce, aby se mu mohla dáti podstou-

piti ukrutná smrt jedenatyicátého dne.*) Bar-

nabo, bratr Galeazzúv, vedl si ješt he v Mi-

lán. Mladý Miláan ekl, že se mu zdálo, že

zabil kance
;
Barnabo dal mu utíti ruku a vyloup-

nouti oko jako lekci mlelivosti. Taková knížata,

nepivodí-li všeobecné sesurovní a zvíeckost,

splodi velké karaktery, jakých bylo v Itálii v šest-

náctém vku. V nkterých záležitostech sou-
kromého života objevují se takové karaktery

ješt nkdy; ale jejich velkou snahou je skrývati

se; láska jest dnes skoro jedinou vášní, kterou

se odhalují. Hudba jest jediné umní, které pro-

niká dosti do lidského srdce, aby vymalovalo

hnutí tchto duší; ale jest teba piznatí, že jsou

málo zpsobilé, aby vynalézaly hezké žerty jako

Candide**) nebo Mémoiry Baumarchaisovy . .

.

*

Reggio, 19. prosince. — Vznešené fresky Cor-

*) Chronicon Peti Azarii str. 301: Tento autor za-

choval nám popis tohoto muení: Intentio domini est

atd. Mnoho nešastník zhynulo tak r. 1372 a 1373.

Pozn. Stendhalova.
**) Voltairv. Pozn. pekl

.
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LE SIDANER.
KAPLE.-

reggíovy zdržely mne v Parm, mst jinak dosti

plochém.

Madona žehnaná Ježíšem v bibliotéce

dojala mne až k slzám. Zaplatil jsem sluhovi,

aby mne nechal tvrt hodiny samotného sedt
na vrcholu žebíku. Nezapomenu nikdy sklope-

ných oí panny, ani její vášnivé pósy, ani pro-

stoty jejích šat. Co íci o freskách kláštera San

Paolo? Snad ten, kdo jich nevidl, nezná celou

moc malby. S figurami Rafaelovými soupeí antické

sochy. Ponvadž však lásky ženské nebylo ve

starovku, jest Correggio bez soupee. Ale abyste

byli hodni jej pochopiti, jest teba, abyste se byli

uinili smšnými ve služb této vášn. Po fre-

skách, vždycky daleko zajímavjších než obrazy,

šel jsem se znova podívat do nového musea,

vystaveného Marií Louisou, na Sv. Jeronýma
a jiná arcidíla, která bývala druhdy v Paíži.

*

Samoggia, 20. prosince. Dostalo se mi po-

divných detail o jesuitské koleji v Moden
a o umní, s jakým hledí se zniiti všecka šle-

chetnost v srdci žák a živiti nejšpinavjší so-

bectví. Detaily moje vrací se do r. 1800; tehdy

p. de Fortis, nyní jeden z’vdc ádu, byl za-

mstnán v koleji modenské. Žáci byli vybízeni,

aby se vzájemn udávali; udavai byli uvádni

za vzory moudrosti. Dlejte, co se vámlíbí,
ekli jednomu žáku, eknte pak Deo gratias

a všecko je posvceno. Je zde ulice s roztomilým

portikem drženým elegantními sloupy. V Moden
druhdy bylo lze vidt Noc Correggiovu. August,

kurfirst Saský a král Polský, koupil sto obraz
modenské galerie za milion dv st tisíc frank

a v Drážanech obdivoval jsem se Magdalen,
Noci, S v. Jiímu atd. Vera odchýlil jsem se

od pímé cesty, abych navštívil Correggio. Zde

narodil se r. 1494 lovk, který dovedl podati

barvami urité city, jichž nemže žádná poesie

dosíci a jež po nm dovedli Cimarosa a Mozart

zachytiti na papír. Pozoroval jsem v ulicích Cor-

reggia fysiognomie žen, které pipomínají ma-

dony tohoto velkého malíe.
*

1. ledna 1817.

Víte, že kolem r. 1763 „Obleženi Callaisu" mlo
nejšílenjší a nejnárodnjší úspch. Básník
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Belloy ml výnosnou myšlenku, které také jiní

vykoistili, pochlebniiti svým spoluobanm.
Když vévoda Ayen se posmíval jednoho dne

této tragedii, ekl mu král Ludvík XV.
:
„Vy ne-

jste tedy dobrý Francouz ?“ — „Dej bh, sire,

aby verše tragedie byly tak francouzské jako já
!“

Moudrý Turgot, který miloval svoji zem a ne-

vidl v pochlebnictví než obchod taškáe s hlu-

pákem, dal jméno pe dp oko jo vé ho vlaste-
nectví (patriotisme an tich ambe) tu-

posti podvedených, kteí obdivovali se hrubým

poklonám pana de Belloy.

Bonapart napodobil de Belloy a když je chtl

zotroiti, pozdravil Francouze jménem velkého
lidu; sám se vynáší tímto umlým kouskem;

pokládá za niemné, aby nkdo, píše historii,

piznával nevýhody nebo chyby své zem.

Stydlivost jest matkou nejkrásnjší

vášn lidského srdce, lásky.

*

4. ledna 1817.

Jsou dva verše Properciovy, jež jsem za-

pomnl citovati mluv o láskách italských

:

Heu! male nunc artes miseras haec saecula

tractant,

Jam tener assuevit munera velle puer.

Ale v které zemi jich nelze opakovati? Smyslná

láska vede k ukrutné pravd, již pipomínají,

a láska srdce od ní vzdaluje. Jest teba dvou

nebo tí let italským damám, aby zpozorovaly,

že velmi krásný hoch mže býti jen hlupcem

jako teprve na konci dvou nebo tí let duchaplný

muž, který se špatn strojí a neobratn si vede,

mže pestat platiti za hlupáka.

*

10. ledna 1817.

Pošmívati se mluvenou satirou vlád platí za

nejhorší vkus v Itálii; u mšáka platí to za ne-

bezpené a je to v pravd
;

mezi šlechtici, na

nž se policie neodváži, shledává se hloupým,

budit! u poslucha bezmocný hnv, to jest

cit nešastný. íkají si ve všech zpsobech: uží-

vejme života, jak jest — nebo spíše, jest tu ta-

kový zvyk a nemluví se o nm. Ostatn bylo by

vel mi podobno italské spolenosti postaviti mluvku
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ped mrzuté diiemma
:
„Když tak dobe mluvíte,

jednejte; jest zítra taková píležitost k jednání."

Nebudu popisovati (kdo by jej mohl popsati ?),

ale zaznamenám si, abych nezapomnl jeho da-

tum, božský veer, který jsme práv strávili

u paní M***. etli jsme Par i sinu, novou báse
lorda Byrona, kterou roztomilý Anglian jakýsi

poslal z Livorna paní domu. Jaký dojem
!
jaká

svžest koloritu! Uprosted básn, u strofy

Till Parisina’s fatal charme

Again attracted every eye

byli jsme nuceni pestat isti, práv pro píliš-

nost a únavu rozkoše. Naše srdce byla tak plná,

že býti pozorní k nemu novému, by by to

bylo sebe krásnjší, stávalo se nám námahou

píliš bolestnou, radji volili jsme sníti o citu,

který nás držel.

Když jsme se marn pokoušeli mluviti o nem
jiném a po dosti dlouhém mleni vrátili jsme se

k mén vášnivým místm básn. Jaký popis

té tak sladké chvíle v Itálii, jíž se íká Ave
Maria! Den koní, a všecky zvony zanou zvonit

And! Pán; práce ustává a rozkoš zaíná.

It is the hour when from the boughs

The nightingale’s high not is heard;

It is the hour when loves vows

Seem sweet in every whispered word;

And gentle winds, and waters near,

Make music to the lonely ear.

Each flower the dews háve lightly wet,

And in the sky the stars are met,

And on the wave is deeper blue,

And on the leaf a browner hue,

And in the heaven that clear obscure,

So softly dark, and darkly pere,

Which follows the decline of day,

As twilight melts beneath the moon away.
*

Florencie, 22. ledna.

Pedvírem, když jsem sestupoval s Apenninu,

abych došel Florence, bilo mi siln srdce. Také

dtinství! Konen v oklice cesty mé oko pono-

ilo se do krajiny a postehl jsem z dálky, jako

chmurnou massu, Santu Marii del Fiore a její

povstnou kopuli, arcidílo Bruneleschiho. Zde žili

Dantové, Michel-Angelové, Leonardové da Vinci,

ekl jsem si, hle to vznešené msto, královnu

stedovku! V jejích zdech znova poala ci vili -

sace; zde Lorenzo Medici hrál tak dobe úlohu

krále a ml dvr, kde poprvé od Augusta ne-

mla pednost vojenská zásluha. Konen vzpo-

mínky tísnily se v mém srdci, cítil jsem se mimo

možnost rozumovat! a oddal jsem se svému ší-

lenství, jako u ženy, již milujete. Pibližuje se

k brán San Gailo a jejímu špatnému vítznému

oblouku, byl bych rád objal prvního obyvatele

florentského, kterého jsem potkal.

Pes nebezpeí, že ztratím všechen ten malý

majetek, který má u sebe cestovatel, opustil

jsem vz hned po obad pasportovém. Hiedíval

jsem tak asto na pohledy florentské, že jsem

ji znal jíž naped i mohi jsem v ní kráet bez

prvodce. Zahnul jsem na levo, stavl se u knih-

kupce, který mi prodal dva popisy msta (pr-
vodce). jen dvakrát ptal jsem še na cestu chodc,
kteí mn odpovdli s francouzskou zdvoilostí

a zvláštním pízvukem, konen pišel jsem

k Santa Croce.

Zde na právo je hrob Michel Angela, dále

hrob Alfieriho od Canovy: poznal jsem tuto

velkou figuru Itálie. Vidím pak hrob Macchiaveliho,

a proti Michel Angelovi leží Galilei. Jací lidé

!

A Toskánsko mohlo by k nim pipojit! Danta,

Boccacia a Petrarcu. Jaká úžasná spolenost!

Mé dojetí je tak hluboké, že se blíží až k zbož-

nosti. Nábožné šero tohoto kostela, jeho strop

s prostým trámovím, jeho nedokonená fasada,

všecko mluví živ k moji duši. Ach, kdybych

mohl zapomenout . . . Mnich piblížil se ke mn;
na míst odporu, který se blíží až k fysické

hrze, nalezl jsem v sob skoro pátelství k nmu.
Fra Bartolommeo ze sv. Marka byl také mni-

chem! Tento veliký malí vynalezl clair-obscur,

ukázal jej Rafaelovi a byl pedchdcem Correg-

giovým. Mluvil jsem s tímto mnichem, u nhož
jsem nalezl nejdokonalejší zdvoilost. Bylo mu
velmi milé, že vidi Francouze. Prosil jsem ho,

aby mn dal otevití kapii v severovýchodním

rohu, kde jsou fresky Volterrana. Dovede

mne tam a nechá mne tam o samot. Zde used-

nuv na sedátku modlitební lavice, hlavu maje

zvrácenu a podepenu o pulpit, abych mohl pa-

tit na strop, ml jsem ze Sibylí Volteranských

snad nejživjší rozkoš, kterou mi kdy zpsobila

malba. Byl jsem již v jakéhosi druhu extasi

myšlénkou, že jsem ve Florencii, a v sousedství

velkých lidí, jichž hroby jsem vidl. Ponoen do

kontemplace vznešené krásy, vidl jsem ji

zblízka, dotýkal jsem se jí takka. Dostoupil

jsem toho stupn emoce, kde se potkávají ne-

beské city poskytované krásnými umními a

city vášn. Když jsem vycházel ze Santa Croce,

bilo mi srdce, ml jsem to, emu se íká v Ber-

lín nervová krise; životní síla moje byla vy-

erpána, kráel jsem, obávaje se, že padnu.

*

23. ledna. — Ztrávil jsem celý verejší den

jakýmsi druhem chmurného a historického za-

mstnání. Má první vycházka platila kostelu del

Car mine, kde jsou fresky Masacciovy, potom,
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necít se býti disponován, jak jest teba, abych

cítil olejové obrazy v paláci Pitti nebo v galerii,

navštívil jsem hroby Medicejských v San Lo-

e nzo a kapli Michel-Angelovu, pojmenovanou

tak pro sochy, které pracoval tento velký muž.

Vyšed ze San Lorenza bloudil jsem na zda bh
ulicemi; pozoroval jsem v nmém a hlubokém

vzrušení (oi široce oteveny a nemoha mluviti)

tyto paláce vystavné kolem r. 1300 kupci flo-

rentskými: jsou to pevnosti. Prohlížel jsem

všecko v okolí Santa Maria del Fiore (vy-

stavné r. 1293), tyto arkady lehce gotické, je-

jichž elegantní hrot jest utvoen spojením dvou

kivek (jako hoejši ást lilijových kvt vyráže-

ných na ptifrankových mincích). Tuto formu

naleznete nad všemi vchody dom florentských;

ale moderní uzaveli zdí arkády, které obklio-

valy nesmírnou plochu, v jejímž stedu zvedá

se osamocena Santa Maria del Fiore.

Cítil jsem se šastným, že neznám nikoho a

že se nebojím, žebych byl nucen mluvit. Tato

stedovká architektura zmocnila se celé mé
duše, domníval jsem se žiti s Dantem. Nena-

padlo mn dnes snad deset myšlenek, jež bych

byl nemohl peložiti veršem tohoto velkého muže.

Stydím se za svoje vypravování, které zpsobí,

že budu pokládán za ego tis tu.

Jak patrn vidíte na solidní form tchto pa-

lác sestavených z ohromných kamenných blok,

které zachovaly syrovous tranu hledící do ulice,

jak asto nebezpeí proudilo v tchto ulicích

!

Nepítomnost nebezpei v ulicích dlá nás dnes

tak malými. Zastavuji! se práv na hodinu upro-

sted malého pochmurného dvora paláce vy-

stavného ve via Larga tím Cosimem Medi-

cejským, jejž hlupáci nazývají otcem vlasti.

ím mén tato architektura hledí napodobit!

ecký chrám, ím více pipomíná lidi, kteí sta-

vli a jejich poteby, tím více si mne dobývá.

Ale abych si zachoval tuto chmurnou illusi, která

celý den dává mi sníti o Castrucciovi Castracani,

Ugucionovi della Fagiola a j., jakobych je mohl

potkati na záhybu každé ulice, varuju se shléd-

nout! svým zrakem na malé otelé lidiky, kteí

chodí tmito vznešenými ulicemi ješt proniknu-

tými vášnmi stedovku. Bda! Dnešní florentští

mšáci nemají vášn; nebo ani jich lakomost

není vášní: jest to jen jedna z konvencí krajní

marnivosti kombinované s krajní chudobou.

Ve Florencii palazzo vecchio a kontrast

této pesné reálnosti stedovku objevující se mezi

arcidíly umní a bezvýznamností moderních Mar-

chesin, psobí nejvelkolepjším a nejpravdivj-

šírn dojmem. Jest vidt arcidíla umní zplozená

energií vášní a pozdji vidíte, jak všecko bez-

významní, zmalicheruje se, kroutí se, když

boue vášní pestane vzdouvati plachtu, která

má uvádt! v pohyb lidskou duši tak bezmocnou,

když jest bez vášní, to jest bez neestí i bez

ctností. (Píšt dál.)

J. UPRKA.
PODZIM.
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yDROjE UMLECKÉ TVORBY.
/ , MEDITACE NAD KNIHOU PROS
OTOKARA BEZINY, HUDBA PRAMEN.
SLEN ZDENCE BRAUNEROVÉ.

Není authentitjších a bohatších pramen
umleckého poznání, zkoumání prvk, sil a

zákon tvrího processu, než nkolik dél,

která se vymykají všem literárním genim,
v nichž silné a tvrí umlecké individuality

složily výtžky soustedných meditací o svém
poslání, jeho podmínnosti a dosahu, jeho

transcendentním smyslu.

Díla ta, knihy o umní v nejryzejším

smyslu slova, vyrostla z úrodných nepokoj
a dotaz vdomí ve chvílích, kdy ze všech

umní cizích i z vlastního díla zeje na umlce

ada temných bod, známek interference zá-

hadných vln psychických, a vládnoucí moci

jeho života i živé síly tvorby, tak jasné a

samozejmé v hodinách tvrího šílenství,

rázem se mu zmní ve znepokojující neznámé,

v dráždiv záhady, zasti h ující sám pe vniter-

ního rstu a ohrožující jej nebezpen, po-

kud nebyly vyjasnny vrženým silným prou-

dem svtla, ešeny s nákladem všeho um-
leckého vdomí a svdomí, jehož duše je

schopna, pekonány zjednáním prvních domi-

nantních jistot tvrí filosofie a ethiky. Nebo
otázky, jež se tu hlásí, nezasahují jen jedno-

tlivé problémy myšlenky a formy, logiky a

techniky, bžné nejistoty a obtíže, jakých se

umlci vzepe množství v jediné hodin práce.



Samy základy, na nichž staví, vyzývají po-

chybnosti.

Umní stojí tu ped svojí obnaženou by-

tostí i duší a samo se ptá po vnitním d-
vodu a transcendentním smyslu své existence.

Hledá pravdy a jistoty, ve kterých uzaven
jest jeho život a jeho právo na život, dosah

jeho možností, jeho pvod a cíl. Zkoumá
své zdroje, a s tím zdroje života všeho, po-

nvadž není než jedním ze zpsob, jak se

vybíjejí a projevují jeho energie. A hlasy

z jeho zdroj a ze zdroj života všeho mu
šumním odpovídají.

Hudba pramen, shrnuje a symbolisuje

to sbírka pros p. Bezinových už svým po-

jmenováním.

Knihy, jež jsou úrodou tch chvil souste-

dného uvdomování prvních zákon um-
lecké tvorby, jako tato (nebo tradice, docho-

vané v jakékoli podob od umlc, již se

vyjadovali jinak než psaným slovem) jsou

jiného významu než všecky spisy literárn-

historick erudice nebo spekulace esthetické.

Jejich vnitní dvod iní z nich umlecké
zpovdi ryze psychického timbru, a stojí na

širších základech. Zrcadlí obraz tvrí indi-

viduality a duše s istým, pravdivým výrazem

tvái — ale kladou také problém umní tak,

jak se jeví zapjato v komplikovaná tkaniva,

vodící svtové síly, které je determinují, stejn

jako ostatní tvary hmoty i rozkvty ducha.

Pedpokládají souvislost, spojitost ve vzniku

i vyústní a vystihují ji lépe a jistji, než

všechny abstraktní úvahy a logické kombinace,

protože tato souvislost jim je živou skute-
ností, stedem všech zkušeností, jistotou,

kterou jim stvrzuje osobní, neklamný cit.

Tak vyžívají se v p. Bezinov pojetí

tvorby do posledních možností podstatné,

koenové hodnoty ideové, psychologické,

ethické, jež v lovku vytvoila a spojitým

vývojem stále vytvouje a dotvouje istá a

vlivná inspirace žití. Promnily se již v hybné

síly života, v determinující složky lidské akti-

vity, jejíž jsou metafysickým svtlem — a

tím práv zprostedkují p. Bezinovi souvis-

lost mezi umním a zemí, bytostí tvrcovou

a nesíslném bytostí, mezi krásou a životem.

Ožívají v jeho meditacích jako metafysické

moci a transcendentní herci dramat, sehráva-

ných silami zem a kosmu, hmoty a duše, a

opakovaných stále znova v kombinacích a

variantech týchž základních situací.

Hned Tajemné v umní, essay o ta-

jemstvích psychického poznání, o umlecké
jasnozivosti, touze, instinktu krásy, které je

podmiují, klade vlastní intonací svých úvah

tuto první pravdu a eholi psychologie umní.
Sonduje vztah mezi umním a životem, jak

ono jím jest podloženo a z nj vystupuje

jako vegetace z pdy, a jak zase ze svých

vrcholk, v nj zasahá zpt, slavíc svj ná-

vrat na zem, jejíž vítzný postup a vývoj

znaí a vede. Vrcholí stvrzením jistoty vra-

cející se s rozhodným pízvukem vždy znova
v plánu knihy: že není umní ímsi vytrže-

ným a oddleným ze stavby kosmu a slo-

žení zem, že souvisejí, doplují se, spolu-

pracují podle své ryzí podstaty, že pro obé
platí stejné pravdy a zákony, protože moci,

které je vytváejí, jsou tytéž. Poznání a vý-

klad tch pravd a zákon je thema knihy.

— O zákonu spojitosti a rovnováhy jev,
nepostehnutelném ale všudy pítomném svazu

jednoty, principu vyrovnání a smíru mluví

Nej vyšší spravedlnost. Rozhodu-
jící okamžiky vykládají dynamiku vise a

a extase jejich šastný, promující a sesi-

lující vliv, jejž mají jako nejštdejší dárci

psychického poznání na duše a lidstva.

V Úsmvech asu tete o sladkosti har-

fového doprovodu, jejž hrají nadje a touha

k áriím života, aby mohl vyznít opojen
vírou v dosažitelnost Absolutna. Meditacemi

Perspektiv prozauje vidina heroismu

„duše stoupajícího k svtlu"; záí vlí a dy-

chtivostí, v letu prudkém a žhavém, jímž

protíná nejvyšší, nejidší vzduchové vrstvy,

dává se oddané štdré práci a synthetickému

urení. Rhapsodií zem a žití, písní o jejich

vné hodnot a mocnosti, kráse, je Krása
svta. V Zástupech vystiženo štstí re-

sonance, kterou jako ozvnu skal a les
vracejí mocným, tvrím myšlenkám vky a

lidstva. Zasvcení života je dithyramb

obraznosti „mostu mezi svty viditelnými a

neviditelnými" — mohutnosti tvrí umlecké
par excellence, a vládne, láká a svádí, od-

vážn vede kteroukoli z lidských energií

;

protože vždy je smyslem pro krásy zjevené

nebo utajené, v kruzích všech obzor. Jako

epický zlomek mythu o tvrci te se N e-

bezpeí sklizn, vypravuje o povinnosti,

mocnosti, práci, o tžkostech a nebezpeen-
stvích snní a tvorby, vyznává míru obti a

tragickou hloubku umleckého urení. Pod
obraz nebývalého kypní, varu, zachvacujícího

lidstvo, vtrhnutí dlouho utsnné moci davu

do mst píše p. Bezina Cíle, lyrickou glossu

pání a dvry, pozdrav, vzdaný umním
novým dlníkm vývoje a svta. A ve V-
né touze rozšlehuje vidinu ústedního

proudu v djinách vesmíru, gigantomachie

duch, jejichž rody picházejí za sebou
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zmocnit se vlády na zemi, a táhnou za svt-
lými cíly v roznícení dobývavé vášn a ví-

tzné vládychtivosti.

A jako je p. Bezinovi umní djstvím ko-

smického dramatu, ízeného proudícími, pro

mnlivými metafysickými mocemi svta —
stejn

:
jako drama prvotných sil, vidí je vzni-

kat a rst v lidské duši, dlné a tvrí. Ni-

terní drama, hra mocí z pozemských a trans-

cendentních oblastí se sestoupivších v lovku,
je skryto za umleckými díly. To jejich slo-

žitá historie, než se ustálila v pevné, sou-

mrné form. Byla pipravena dji, složenými

ze svdných her a nebezpených píhod,

smšujícími bolest a radost, prosycenými roz-

koší Symboly nejvážnjších vnitních osud
jsou. Poteba krásy zastihla nejlepší bytostné

síly lidské fyse a donutila je k práci o tvrí
stavb, že se v ní až ztravují, súastnny
vyvrcholenou potencí. Protože každé umní
vykoupeno je paroxysmy, živí se ze zrychle-

ného, závratného bití srdce a pulsu, z nej-

intensivnjších rozechvní nervních, z maxi-

málního soustední a vypjetí intelligence.

Jako zem, i tvrí já pinášejí své nejcen-

njší dary, svj nejryzejší kov a nejerstvjší

zele, aby byla realisována krása.

Dary zem jsou symboly transcendentních

hodnot, jichž se nesísln nabízí všemi vege-

tacemi hmoty, jevy a dji, co jich napluje

zemi: „Naše zem je jen zahradou symbol
a otevených nekonených perspektiv." Darem
tvrího ducha je, pedevším, síla vnitního

zraku, schopnost vidti utajená znamení

krásy na pedmtech: „Vidti mocn a tvo-

iti jest jedno a totéž."

V mocnosti tvrího zeni vystihl p. Be-
zina první psychologickou podmínku a sílu

umní. Psychickým soustedním životni síly

rodí se v lovku tvrce. Teprve v magickém

zrcadle, jež duše nastavuje hmot, ustalují

se její tkavé síly a mnivé formace v pev-

ném tvaru krásy, do zmatených linií vstu-

puje soumr a zákonitost, barvy se zladí,

svtla a stíny rythmicky hrají. Teprve procí-

tny a vyžity synthetickou tvrí duší nabý-

vají skutenosti života transcendentního smyslu

a metafysické chuti, kterou mají, zobrazeny um-
lecky. V tom, jak mocn dovede vidt t. j. ko-

ordinovat, synthetisovat, hodnotit psychické

údaje smysl je význam poety (a mluví hudbou,

linií a barvou, kamenem nebo slovem,) pod-

mínný zcela „zkušeností druhého zraku".

Jeho vládnoucí, ženoucí dychtivost: klásti

otázky zjevm neznamená, než jiti za jejich

skrytou krásou, za objevem jejich hodnotnosti.

Na všech stranách obklopují lovka nepo-

znané krásy a nevyzkoumané hodnoty, míjejí

nepetržit, neseny jevy všech tíd a íší pí-

rodních. Otázkou, kterou jim položí psychi-

cké tvrí nazírání, vybavuje se jejich latentní

krása a hodnota: spolupracovnictvím hmoty,

svdné a otevené, a duše, dychtivé a jasno-

vidné, vzniká umní, velký pehodnotitel a

slavná synthesa.

Potebou a touhou pehodnotitelskou ostí

se tvrí zrak a vzncuje se umlecké úsilí.

Jsou exponentem tvrího processu Silné

umní jest neseno vzepjetími heroické vle,
aby byla rozmnožena bohatství získané krásy

vytžením nových do kamene vetkaných rud-

ných žil, tím, že se umlecké poznání roz-

šíí, kam dosud nevniklo, že se rozleje jako

stoupající slunce do tmavých prohlubní, kde

dlouho ležela tma. V nekonenosti touhy, vše

pojmout a petvoit, v dychtivosti ohnivého

letu nad zemí, je heroism umlecký — he-

roism tragický, protože neustále vydaný ne-

bezpeím na svých cestách, zdržovaný spo-

lenou seslabující prací lidských slabostí a

nemocí, ohrožovaný nevrou smysl.

Jen nejvtším rozhoením lásky udržuje se

rychlost a smr jeho letu, šastná setrva-

nost tvrího heroismu. S potebou a touhou

krásy je láska další stimulans tvrího pro-

cessu. Hlasem srdce ídí se instinkt krásy.

Jeho ryzost podmiuje správnost výzkum
v obmnivých, matoucích zjevech života, jeho

mocností dána jest mocnost umlecké inspi-

race a šíe synthesy. A základem transcen-

dentní sociability umní je láska. Intensita

heroické vle sesiluje se vdomím a citem

spojitosti tvrí touhy se všemi tíhnutími,

ujasnnými nebo vdomými, v jejichž zna-

mení vyvíjejí se lidstva. Protože instinkt

krásy v rzném stupni psobí jako agens

všech život. Žádná ani nejmenší živá sila

není píliš nepatrná. Mají všecky úast v kos-

mickém vývoji, jejž umní pedchází v boji

hvzdném tanci — každá podle své písluš-

noti v „hierarchii duch" :
podle míry a stupn

své vnitní potence.

Odtud jeví se umní v jiné podob a

funkci: pozorováno podle svých zdroj, ge-

neticky, je pedhodnotitelem a synthesou ži-

vota — podle svého úelu, teleologicky

vzato, adí se mezi moci vytváející život,

obnovuje a dokonuje dílo stvoení.*)

MILOŠ MARTEN.

*) Z tch pedpoklad formuluje p. Bezina svoji u m -
leckou ethiku, vyvozenou z intospekce psychického dra-

matu tvorby a shrnutou dvma zákony : Zákonem harmonie a

zákonem práce. Vyložiti je zde podrobn, bylo by opakovati
nkolik stran „Synthesy" z essaye o poesii p. Otokara Be-
ziny, práv publikované, k níž lze isti tlilo meditaci jako
doplnk.
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Faul Schultze-Nauniburg: Umní

v domácnosti. Se svolením spisovatelovým

pel. L. Bílý. Stran 165. Nákladem J. Laichtero-

vým 1903.

Kniha známého nmeckého malíe, uitele

malby a výtvarného spisovatele uvádí dobe
kruhy t. zv. stedního stavu, jimž jest ure-
na, nejen do estetiky nájemného bytu, nýbrž

i do základ výtvarné kultury. Co zvlášt cením

jest, že není snškou hotových recept a návod,
nýbrž že uí opravdu výtvarn cítit a my-
slit, že pivádí hloubji k podstat umleckého
díla a k psychologii výtvarné tvorby. Vkus, kte-

rému uí a který se snaží probudit, není jí chlad-

ným pedantstvím, nýbrž mocností a silou životní,

dsledkem celkové harmonie života fysického

i duševního, rytmem života dobe žitého. U nás,

kde není posud skoro ani o literární — tím mén
o výtvarné kultue tuchy, mže dobe psobit.

F. X. Š.

Gustave G e f f r o y : L’o e u v r e deEugne
Carrire. Paris 1903, H. Piazza, éditeur.

Studie p. Geffroyova, která provází portfolio do-

brých reprodukci nejvýraznjších dl tohoto fran-

couzského malíe, tak melancholických a teplých

básní citových hlubin lidství, mistra úžasné pla-

stické i básnické intuice všeho podstatn a základ-

n lidského, jest práce hluboce procítná, sestupu-

jící ve vzácném pochopení k posledním složkám
a elementm mistrovy osobnosti lidské i umlecké
aukazujici na sama skrytá zídla jeho inspirace a

tvorby. Studie pináší adu nejjemnjších posteh
technických i psychologických, jaké dovede po-

dat jen kritik zasvcený do mystéria tvorby —
teba na jiném poli — vlastním dilem, zkuše-

nostmi a bolestmi vlastního umleckého srdce

a svdomí. A v tom jest tuším píina vzácného
kouzla, kterým psobily na mne vždy práce to-

hoto kritika-básníka, krásného intellektu, odváž-
ného srdce a istého karakteru, tebas jeho stu-

die o impressionistech sebrané v adu svazk
jeho Vie artistique: podávají daleko víc než

projevy veliké hotovosti a síly analytické — uctí-

vající pohledy do dramatické logiky tvorby, do

tajemných svazk mezi charakterem a talentem,

srdcem a dílem, úzkostí doby a osvobozujícím

inem. Mají ty vzácné vlastnosti srdce a chara-

kteru, které posvcují vždy a všude krit.ku

z pouhé práce erudice na sílu tvoící kulturu a

pracující o jejích drahách. F. X. Šalda.

OPRAVA. V p. Šaldov „Nové kráse" v mi-

nulém ísle na str. 178 v 1. sloupci 20. ádek
shora vynechej slovo „obraznost" a o 2 ádky
níže místo blouzni! ti blouznit.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor JAN KOTRA. — Knihtiskárna Dr. ED. GRÉGR a SYN.
Reprodukce fotocinkografie »UNIE-V1LIM« v Praze.
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JOSEF MÁNES.
OPUŠENÁ. RU-
KOPIS KRALO-
DVORSKÝ.
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JOS. MÁNES.
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MILOŠ MARTEN:
ŠTSTÍ RESONANCE.*)

D ovolte, dámy a pánové, abych pedevším
vymezil své thema, pojmenované snad

ponkud záhadn.

Co myslím resonancí, umleckou r

e

só-

ji a n c í, není, než kulturn-psychologický zjev

sdílení a rozšíení umlecké emoce-
Proces, jak myšlenka — to slovo kladu za

všecku nekonen promnivou vnitní látku, za

sám horký obsah tvorby — pechází ze sféry

subjektivní, mezemi jedinnosti sevené, kde

vzešla, do sféry objektivní, širší
;
poslání a osud

umleckého díla v prostedí, jemuž jest ureno,

jeho význam a funkce v nm; zpsob, jak pro-

stedí sensibilitou svých lenu i svým socialným

karakterem na výzvy umní reaguje — to vše,

toto drama (protože vývoje a obraty toho pro-

cessu mají namnoze dramatický tok a spád

a mnohdy zavrcholí se tragicky), jeho podmínky

a jeho možnosti, to je, co mí tane na mysli.

Pedpokládám, že žádnému z vás není nemožno,

vzpomenout na dojem, který mu dalo potkání

mocného umleckého díla: na vzrušení intellektu

i citu, které se vzepjaly pod jeho dotekem, na

jejich vyznní radostným Ano ! u vdomí shody

a píbuzného cítní, hlas záporu, když cítili jste,

že tu umlec svou vlí a potencí stojí a míí

proti hodnotám, které vyznáváte — nebo na

tiché odvrácení, když jste se potkali s umním
cizího ducha a rodu: nejasný hlas pesvdoval,
zaruoval jeho mocnost, ale váš pocit byl jako

ped mížovím uzavených zahrad, pocit krásy,

jejíž nepístupnosti jste si vdomi. Nadhodil

*) Pedneseno v pednáškovém cyklu „Man esa" dne

5. kvtna 1903.

jsem zde mimovoln ti typické pípady umlecké
resonance. Protože tím, jak se ustálí a vyhrání

dojem, ustálí a vyhrání se i psychický pomr
k umni a umleckému dílu. A souet tch klad
a zápor i tichých lhostejností dává celkovou

resonanci a socialný rámec jeho. Pozorována

odtud, otevírá historie umní divadlo kombinací

a promn tchto vztah, divadlo živé a prorn-

nivé, v nmž každá tvrí personalita a všecky

kultury, každé umní a všecky ra^y a doby

vystupují vždy znova a vždy v jiném pomru
a v jiné funkci.

Vytknu hned jeho hlavní možnosti a podoby.

Není zrovna astým v djinách umní pípad
bezprostední kladné resonance, že

umní hned pi vzniku nalezne sensibilitu ote-

venou a pipravenou, která na jeho výzvy od-

povídá kladným ohlasem. Že hned pi vzniku

vstupuje ve svou jedinou socialnou urenost
a funkci: psobit jako výtvorce života, souinitel

kultury a exponent vývoje. Ve spoleenském
celku jako v jednotlivcích budí a sesiluje uta-

jené, na popud ekající vniterní síly, dopluje
ztravující žhavost myslí a srdcí novými hmotami,

spolupracuje o krystal lišáci duší. Ve vývoji,

v myšlenkovém a citovém vyhráování doby

a ragy vidt vtisknuty jeho stopy — a ono

samo v tom nalézá svj smysl, své raison étre.

Opakuji, je ídký a výjimený ten pípad, tato

resonance, zdá se mi, výhražena jest umním
kultur prostých, jed nor odých a harmo-
nických. Myslím kultury, v nichž hybné a í-

dící síly života vycházejí z pvodních ryzích

a silných instinkt, v nichž není zmatku rzno-
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rodých a protikladných vliv, a v nichž celá

raga, všechny skupiny a vrstvy, v nž se roz-

stoupila, žijí z malého, nesložitého a zceleného

komplexu základních myšlenek, jako bylo v hel-

lenském Starovku nebo v italské Renaissanci.

Co karakterisuje tyto svtlé doby kulturních

djin, pedevším a v podstat harmonické, to
souhlas instinkt životních s umle-
ckými potebami. Vysloveno jinak: zdroje
všeobecné aktivity a zdroje umlecké
inspirace jsou tytéž a heroismus žití

spolupracuje s heroismem s n a. Tak

inspiruje se na piklad ecké umní týmiž zá-

kladními pedstavami, vyznává tytéž vládnoucí

ideje, má spolenou koncepci heroisnni, erotiky,

tragiky, jak je citila a chápala, vyznávala a

vila, vší potencí pozemské existence nesla

sama raga. Z nich brala skulptura své mocné

typy, jejichž síla a krása vzncovala vše, pro-

tože vše v n vilo jako ve vzory vyvrcho-

lené potence lidské a ragovní, a tragikové vy-

tváeli velké a temné obrazy heroism a di-

vadla fatality z mythologických a historických

látek, jež synthetisovaly náboženské a ethické

pedpoklady a soudy kmene. Stejn v renaissanci.

Nic tak nevyjaduje tuto opojenou a vzkyplou

aventuru kulturních djin, jako první a typický

lovk Cinquecenta, Leonardo da Vinci, a nic ne-

dokazuje tu shodu vedoucích sil v umní a ži-

vot tak praegnantn, jako jeho rozkvetlá, bohatá

existence umlce, uence, váleníka — a vždy

tvrce. Zde jako v Antice : žilo se v obou sm-
rech z jednoho pokladu jistot a genius tišil se

od prostedí jen stupnm, mocností a tvoivostí

ducha, založeného a organisovaného stejn.

A zde jako v Antice : umní mlo jistotu bez-

prostední, kladné resonance.

Její možnost umenšuje se soumrn s kom-
plikací a differenciací kultury. Složky

a hybné síly života se znásobují a rozrzují,

porušuje se jejich harmonická souinnost —
žilo-li se dív z malého potu vládnoucích jistot,

obecných a souvislých, zaíná se pak žiti ze

složité zmti myšlenek odlišných a skížených,

a pomr mezi umním a prostedím se kompli-

kuje a mate. Štstí resonance není pro umní,
jako je na p. naše dnešní. Naopak — stává se

pravidlem, že resonance, lépe: její surrogát, to,

emu se lan íká úspch je v pevratném po-

mru k hodnot a mocnosti umleckého díla

a že silná umní potebují desítile í, než pijde

doba jejich vyzrání a žn, k tomu: nikdy v celé

šíi jejich dosahu, vždy v úzké a užší, výluné
oblasti. Vždy astji zaíná se pak umní vysky-

tovat v jiných vztazích k prostedí. astji má
v nm nepítele a astji zapaluje své ohn da-

leko od jeho obtišt, míjeno, nevidno.

Staí mi, myslím, vysloviti jediné jméno, aby

bylo jasno, jak negativní a nepátelský
mže býti pomr mezi tvrcem a jeho dobou:
Nietzsche. — Zde nelze myslet na prostedí
píbuzné a sblížené, se stejn zladnou sensi-

bilitou, ani na posluchae oddané a pijímající

Ale vzpomínáte živ na odpor, nenávist, negaci,

na výsmch a kik, jenž chce umlet.. . Nietzsche
— a zde je mi typem a jeho osud jedním z po-

tu analogických osud celé skupiny tvrích
individualit — formuloval své myšlenky, kladl

otázky, vyvíjel svou kritiku vdom proti ustá-

leným pedpokladm a vládnoucím myšlenkám,
a misoneistní dav bouil se proti nmu se vší

vehemencí, jíž byla schopna srdce zajatá vy-

chladlými ideologiemi a silná fanatismem, ne

nadšením. Ale pozná se z nejmocnjších stránek

Nietzscheovy tvorby, jaké stimul ans jí byl

tento odpor. V jeho vášnivém pízvuku, v pa-

thosu myšlenky a soudu, v kouzlu vzbouené a

vzmocnné osobnosti hlásí se cit revolty, tím

ostejší, ím prudeji mu prostedí posílalo ozvny
své nenávisti. Kdo pocídl nkdy v život, jak

tvrí a stimulativní mocí mže býti nenávist,

ví, že jsou myšlenky, jež nerostou, neklade-li

se jim odpor; a jest jisto, že to nejsou my-
šlenky nejmenší síly, hodnoty a krásy. V Nietz-

scheovi nejvíce lze studovati jejich psychologii.

Odpor je tu exponentem, a tím jednou z hyb-

ných sil tvorby. Umlec se tím živji cítí pro-

tagonistou v evoluním boji, tím intensivnji žije

svou novost; ješt horoucnji miluje svou my-
šlenku, svoji stvoenou krásu — roste a vzmoc-

uje se v nm odvaha dsledné, do krajnosti

domyšlené a vyžité pravdy. Jeho hlas sesiluje

se bouí, kterou vyvolal, a jíž, cítí, nesmí býti

ohlušen. Má závratné, vzrušující štstí boje,

horeku plavby za boue, inspiraci
stoupající, horké krve . . . Pedevším umní
nová, mladá, iniciativná prošla všecka

tímto stavem. Tak se zkoušela, tak si dokázala

nárok a právo na život, jehož první zákon re-

alisovala: zákon zmny a vývoje. Dv moci se

stetnou a musejí se stetnout vždy, když do-

zraje den promny : misoneistický, konservativní

pud davu s umleckou touhou po novotvaru.

Historie umni dá množství pípad; jsou to její

nejvzrušivjší stránky. Mám z nich citovati ty,

které jsou napsány zcela nové a datovány z po-

sledních let ? Odpor a výsmch byl první sklizní

impressionist, do jejichž chudých a neofficiel-

ních salon bylo tnodou choditi se smát, zatím

co vyrstaly nejpyšnjší úrody jejich umleckého
obrození. Na díle Augusta Rodina, jež nám ped
rokem dalo tolik ryzích a životných sensací, leží

celá desítiletí negace a opovržení. Nebo po-

myslete, jak tžce a násiln se uskutenila pro-
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mna hudebního smyslu, jejíž iniciátorem byl

Richard Wagner — a bude vám snadno mne
pochopit.

Nebo bývá, že genese umleckého díla za-

stena je divným tichem a ticho to padá na celá

léta jeho trvání. Hned od poátku cítí se a aspo
nepímo se vyznává jeho mocnost a vzácnost,

ale nenalézá resonance ve své dob a ve svém
prostedí, jakoby tu bylo vykvetlo jen jakýmsi

paradoxem djin; nikdo se nevzncuje pro n
ani proti nmu, lidé jdou mimo s takovým mle-
ním cizinc, kteí nemohou zodpovdti vašeho

oslovení by i chtli. Mám na mysli básníka,

jehož tvorba je práv v našich dnech a v našem
ústedí tak paradoxním kvtem. Uprosted nás,

žije a myslí vzdálen, jakoby z jiné hvzdy.
Otokara Bezinu myslím. Neznám druhého pi-

padli, kde by umlecké tvorb byl tak rozhodn
vtisknut znak samoty, jako jeho poesii. Nic to

tak jasn nedokazuje, než spch, s jakým se

hledala kategorie a píslušnost jeho lyriky, z té

známé neupímné touhy a snahy, aspo domnle
se vyrovnati, býti hotov s umním, jehož pod-

stata a bytost v pravd jest mystériem. Jak

spšn se eklo: mystik a symbolista — zcela

krátce a lehce, bez prolínavého výkladu a hlub-

šího rozboru umleckého, literárního a psycho-

logického zjevu
;

nejvýš že se vytklo nkolik

znak a pronesly jakés neopené improvisované

theorie, ale nikde tém nebyl vystižen horký

jeho obsah ani smysl a cíl filosofické revolty

ve znamení zduševnní života a metafysického

vítzství. — Takové ticho kolem umlce
psobí snad tísnivý dojem a pidává do jeho

fysiognomie rys tragického osudu. Ale sondujte

pozornji tato umní a poznáte, jakou kladnou,

šastnou mocí bylo jim osamocení a jak jím

vykoupila resonanci jinou, dražší a psychitjší

Pocítíte, že budou mluviti k duším a že budou

mluviti mocn — ne dnes ... v jakémsi zítku,

jenž pijde, a v jehož píští umlec vi. Nalé-

záte na p. u Beziny vyvinutou a utvrzenou

víru, že jest jeho poesie urena budoucnosti,

duchovému rodu, jehož je pedpovdí, jenž pijde

a ovládne zemi. Víra ta vyvažuje smutek isolace

a je zdrojem ryzí psychické rozkoše z mysti-

ckého rozhovoru se sdílnými znameními budou-

cnosti a vnosti. Vnitní dvod a osudnost

takových umní vystihl nejpraegnantnji jemný

znatel tvrích záhad, Oscar Wilde: „Jsou díla,

která ekají a jichž lidé dlouho nechápou; to

proto, že pinesla odpovdi na otázky,
jež dosud nebyly položeny: nebo otázka

dostaví se as o strašn pozd za odpovdí"

Jinak : mocnost a dostel jejich touhy a snu,

vypjetí myšlenky, která hallucinovala jejich vý-

tvorce, vzdanost podstatným a synthetickým

hodnotám žití je vzdaluje z dosahu lidí a lid-

skému mozku je projiti etzem metamorfos,

prodlati adu geologických pevrat, než k nim

doroste. Tak nemá osamocenost Bezinova —
a bylo tomu stejn u Shelleye, jehož dílo bylo

celá desítiletí bez resonance — jiné píiny,

nežli tuto: že krásu svoji vytžil ze snu a me-

ditací o vných hodnotách žití, o všelidsky,

a kosmicky citné sladkosti a hokosti zem,
jejiž dje a djiny se mu shrnuly v ideálná a

giganteskni divadla, sehrávaná svty, vky a

lidstvy. Jindy zase je to nová, výjimená sensi-

bilita, schopnost vidti odlišn, osteji teba roz-

ložení a záení barev a souzvuky ar — Corot,

nový krajiná, nebo Millet, vyznava práce, jejiho

rysu dramatického a tragického. Nestaí jim

prmrná cítivost a tradiní kultura oka, jejich

perspektiva a kolorit, jejich psychologie ped-
pokládají jiné vnímavosti, než byla jejich doby.

Jako nebyly smysly a mozky dlouho pipraveny

pro tichou mocnost vidin Puvise de Chavannes,

pro Whistlerovo jemné ladní barev, jako není

dnes smyslu a citu pro malíe záhadných, kru-

tých sn Odilona Redona a tvrce extaticky

pojatých, složitých komposic, koloristu záhadné

sensitivity Henrya de Groux. Tak v tichu vy-

rstají umlecké vegetace léta ped generacemi

které v nich najdou odpovdi na své otázky,

jemnost svých smysl a mocnost svých myslí

— a budou je vyznávati, jako dnes už zaínáme
vyznávati Corota, Milleta, Puvise de Chavannes

nebo Whistlera, v poesii Shelleye, Baudelaira,

Mallarméa, v literatue na p. Stendhala, Bar-

beye Aurevilly, Villierse de l’Isle Adam,
v hudb Brucknera nebo Wolfa — jmenuji nej-

význanjší, abych neunavoval nomenklaturou.

* *

Štstí kladné resonance, stimulans odporu, ticho

kolem umlce — tak tuším, ve tech typech, lze

shrnouti možné pomry mezi umlcem a pro-

stedím. Na nich studovati možno problém re-

sonance podrobn
: p s y c h o 1 o g i c ky

,
podle pod-

mínek zjevu v povaze a dynamice samého tvr-
ího processu, sociologicky, dle toho, jak

jest dán a uren ustrojením prostedí dobového

a rasovního, druhem jeho složek, individualit,

a celkovou strukturou a organisací.

To teba vytknouti pedevším: že poteba
resonance, touha po resonanci není
z prvoadých, urujících a v 1 á d n o uc i c h

složek, anizživotních zdrojumlecké
tvorby. Ta roste z jiných koen psychologi-

ckých, její první agens je duševní us rojenost,

kterou bych definoval staticky: jako schopnost

zvlášt mocného prožívání stav a osud, vytvá-

ejících život lovka, jako druh zvláš živé
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sensibility, — dynamicky: jako touhu, vzmocniti

život, rozkvasiti jej nebývalými vzncovadiy,

obohatiti, zmnožiti jej nálezy krásy na místech,

kde se ped tím nevidlo, než suchopár a tma

zem. Poteba resonance jest mezi initeli tvr-

ího processu jen silou druhého ádu, souinite-

lem podadným, rzné mocnosti podle indivi-

duality umlcovy. Jsou tvrci — a vytvoili díla

nejvyšší a nejryzejší — jejichž tvorba docela ne-

závisela na resonanci; mla pýchu Stendhalova

„Je n’écris que pour cent lecíeurs", aristokra-

tické gesto Velasquezovo, jenž, diejustiho „do-

cela na to nemyslel, aby šel vstíc posuzovateli

nebo aby si ho získal úplatkem; spíše ho odpu-

zuje; svými nejjemnjšími díly sotva došel po-

rozumni" nebo paradoxní odvahu Oscara Wil-

dea, mít umní za luxus, vyznat, že je v pod-

stat neužitené a hodnotné jen svou neužite-

ností. A naopak: není, tuším, pro talent vtšího

nebezpeí, než poteba resonance píliš vyvi-

nutá, ovládající, imperativní. Je to osudnost celé

tídy artist: že tvoí jen pro momentanní reso-

nanci, z poteby, vidt pímý, bezprostední úin

a odraz své práce a mít zajištn souhlas pro-

stedí - a iní svou sensibilitu a intellektuali.u

závislou na prmrných schopnostech, na chutích

a požadavcích davu, vytváejí umníko oblíbené

a žadané, ale jednodenní a rychlomivé: litera-

turu saisony, to, emu malíi íkají „kýe", hudbu

pikantní nebo sentimentální pro kosmopolitní

nebo vlastenecké melomany, dle poteby, vše

pro vlichocení, vlíbení se, podplacení massy.

eknu místo doklad, že nikdy nebylo tako-

vých výtvor ad hoc více, nežli v našich dnech,

a že nikdy nebyla akklamace, jež je vitá, zui-

vjší. Protože ješt žádná doba ani raqa ne-

stála ve znamení davové vlády tak jako dnes my.

Nuže: Genese každého mocného umní je

aktem a dramatem samoty. Mocná umní,

všecka bez výminky, jsou provanuta a posv-
cena ovzduším samot, kde vznikla, a jejichž slavná

soustedná ticha na nich zstavila stopy jako

násilí jejich vzduchových bouí. Jsou dary kon-

templace a opojení, chvil, kdy umlec hovoil,

s psychickou jasnozivostí, více se stromy a tra-

vami, vodami a vzduchem, s tichými, záhadnými

hlasy, jimiž se sdílí život, než s chtivými ná-

pady svých posuzovatel, jež mizely p-id my-

stériemi zem a kosmu, mystériemi dramat, jež

sehrávají tém vždy nevdom lidské ži-

voty — s metafysickými mocemi života, aby

z nich a podle nich rostla jeho myšlenka.

Ale není nebezpenjšího omylu, než když se

zamuje samota tvrcova s nucenou samo-
vazbou (dovolte, abych to tak nazval), k níž

je odsouzeno umní v prostedí tak nekulíurním,

cizím a pímo nepátelském vší extasi bolesti

a rozkoše, touhy, jasnozivosti a snu, v jaké se

zaíná ustalovat na p. dnešní život. Nebo —
realisováno, vychází umlecké dílo ze sub-

jektivní sféry umlcova já, zaíná jeho nové ur-

ení, nová funkce: sdíleti se býti kladnou, pso-
bící složkou v kruhu živých sil, které vytváejí

život, býti vzpruhou osud a promn, kterými

prochází lidstvo na zemi. „Ein grosses Stimulans

zum Leben" chce býti, eeno s Nietzschem.

Spluje tak svou sociální úelnost a fun-

kci, jedinou, která souvisí s jeho podstatou a

kterou pipouští jeho meíafysická entita. Protože

existence umleckého díla je volná a sebou šatnou,

ze sebe samé nucená, je život - je-li njak
úelný, tedy jen tak, jako kvetoucí strom a zpí-

vající pták, tím, že jako ony žije a vyžívá svj
život dle vlastních, vnitních zákon. Zákon pú-

sobiti na venek, sdíleti se, jest pouze jeden

z nich a daleko nevyerpává jeho dynamiky.

Negativn vysloveno: všecka ostatní kri.eria

úelnosti, jež tu a tam applikují na umní z the-

ologie nebo ethiky, sociologie nebo politiky,

tedy :
— kriteria pravovrnosti nebo mravnosti,

užitenosti nebo tendence jsou sama sebou ne-

umlecká a protiumlecká, zloin na vyhražené

volnosti tvrí intelligence a hích proti bezhra-

ninému království snu a touhy. -

Ale zdá se mi, že v bas-fondu umní je mocná

vládychtivost a dobývavost. Vlastním

prostedkem všech zakladatel duchových íší,

suggescí, chce ovládati, rozhodovati jako vítz

nad mstem, stavt nebo boit, vytvoiti své

království.

S tím souvisí transcendentní sociabi-

lita umní, zpsobilost, spojovati duše tím, že

je zajme a vznítí jednou myšlenkou, poznáním

a vyznáním jedné krásy, a soustedí kolem sebe

vyvolený rod sblížených individualit — protože

nemohou milovati tutéž krásu, kdo nejsou nitern

píbuzní, kdo nejsou jedné krve a jednoho du-

chového rodu, vyznávajícího svá božstva a své

pedky. V tom tkví mystérium této resonance,

která jest životním urením všech umní, že ne-

smí býti chtna a vyhledávána. Ve chvílích

tvorby neídí a nezavazuje umlce. Vzniká p-
vodn a spontánn, prost z vniterní sho-

dy a druživosti, mnohdy neznáma, anonymní.

Dokonce není vázána na žádný uritý celek a

Svaz lidí, na žádnou národnost nebo generaci,

a v bezprostedním umlcov okolí bývá nej-

menší. Duchové rody, vedené umním,
rozesteny jsou pes meze a hranice
dob a míst. Podmaují své lenní výsosti

všecky pítomnosti i budoucnosti, a tajemná pí-

buznost vede jejích genealogickou linii daleko

do minulosti. Umní, vytvoená ped staletími nebo

v daleké zempisné šíce i délce, mohou potkati
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otevené duše a poslušná srdce, najiti resonanci

dnes nebo zítra stejn, jako naše dnešní umní
má ve všech budoucnostech pedurené ddice.

Tak podávají si ruce umlecké kultury nové a

nejnovjší se starými a nejstaršími. Generace

XIX. vku inspiruje se dlouho zapomenutými

výtvory primitiv, práv když tvoí jeden z nej-

vlastnjších projev své umlecké potence, jako

jednou renaissance šla k antice — nebo se ob-

jeví v rage západní par excellence, francouzské,

smysl a cit pro umní východní v jeho nejkraj-

njší podob, milují se japonerie a chinoiserie,

abych se doložil posledními velkými pípady
znovaožití starých a recepce cizorodých um-
leckých kultur. V tom, tušim, tají se opojná svd-
nost umní, že má jeden z nejživnjších zdroj
v myšlence a pocitu vnosti a neko-
nenosti, jež jí dávají láze rozkoše a hrzy,

víry a bázn, usmrcujíci slabé a sesil ující, roz-

jaující mocné. íkám zde zavinuté, že není

mezi starým a novým umním rozdílu v hodnot,

podstatného a absolutního; pokud jest, leží roz-

díl jen v rznosti mentálního a citového stavu,

jenž vytvoil tu i onu krásu. Ovšem — formulu-

jeme-li si v boji a viru, z nhož má se zrodit

krása nová, naše, prudký a rozhodný soud nad

krásou minulostí vytvoenou a zatžující uzna-

nou vládou naše volné tvrí rozpjetí, je to plné,

krásné právo boje, vášn a rozhodnuté tvoivé

vle, právo kladné, dárí negace. —
Pokud jde o podmínky resonance v prostedí

samém, o zpsobilost k resonanci, kterou má
prostedí, je mi problém resonance problé-
mem kultury: kultury jednotlivc, jako kultury

spoleenských a národních skupin a celk. Stu-

pe a druh kultury rozhoduje v první ad o tom,

jaký je pomr každého z nás k umní i jak celé

prostedí nese a drží své umní.
Zvykli jste dnes nato, že se na umní kladou

požadavky a že se v nm hledá vina piznané

porušeného pomru mezi umním a lidmi, tak,

že jsem si vdom, jak nezvykle a cize se vyslo-

vím : že je výhra ženým právem umni,
aby si kladlo podmínky, že co je dnes
porušeno na vztahu mezi umním a ži-

votem, bylo zavinno samým proste-
dím, jeho stavem psychologickým a

e t h i c k ým . stupnm a druhem jeho k u 1-

tury. — Tém všude se nyní íká: takové a

takové má býti umní, má vyhovovati tm a tm
našim potebám, respektovati ty nebo ony naše

úsudky a pedsudky — tém nikde neslyšíte

poctivou otázku: jaké má býti prostedí,
aby mu ním bylo umní, které mu dala
tajná, soudící božstva života? Jaké musí

míti vlastnosti a schopnosti, jaké poteby a touhy

je musejí ovládati, aby sneslo umní, jež pro

n vytváejí vynlé individuality, vykonávající

poslání, jehož metafysickou tragiku dnes ješt

ztemují smutné stíny nucené neúinnosti?

Nuže : existuje zákon, psaný v hloubi prvních

slov každé knihy, liniového a svtelného mysté-

ria každého obrazu, ve víících a hýících tónech

každé skladby: že podmínkou pístupnosti a pi-

jeti pipravených dar každého umni je speci-

elní kultura smysl, mozku a srdce, oddaná pí-

prava na n.
Umni pijímati, ekl bych.

jeho první podmínkou je, psychická prae-
disposice, pvodní sklonnost a poteba esthe-

tické krystallisace osobnosti, tendence, najiti

v umní životní smysl, doplnní, rozmnožení

a zhodnocení dar života. Všechny prameny
krásy vyústí do písku a smutn vyschnou,

kde není takové praedisposice a kde se ne-

stala jednou z vládnoucích mocí sebekultury.

A mluví-li se o aristokratismu um-
leckém, tvrdí-li se — a tvrdí se správn
— že umní jest vlastnictvím a výhradou jen

skupiny, jen tídy lidí, nemá to jiného vý-

znamu, nežli: že ono mluví jen k tm, jen

pro ty, kdo sami, z bytostné poteby jdou

k nmu vyhledat první kladnou hodnotu

života a poznat jeho rozpalující sladkost,

slávu, vnost a mocnost zem.
Ti pochopí, že zákon umlecké rozkoše vy-

nesen jest ješt písnji.

Vedle esthetické praedisposice vyžadují

všecka umní a každé velké umní zvlášt

ješt specielní pípravy, bez níž se jejich

nejryzejší dary nepístupn uzavírají. Žíze
umlecké rozkoše nevystaí pouhým nejistým

rozechvním obdivu a svdným pocitem ne-

známé krásy, jak je máte ped nepoznaným
umleckým svtem, do nhož nejste pipra-

pipraveni se pohroužiti. Jimi ozývá se jen

vnitní hlas, upozorující na skryté tkanivo

rudných žil k tžení — abyste jich dobyli

k tomu teba hlubšího proniknutí, intensiv-

njšího poznání, mocnjšího a bohatšího pro-

cítní. Na té základn stojí u m 1 e c k á h i er-

áre h i e; vaše místo v ní uruje se psy-

chickým šlechtictvím, stupnm vašeho umní
pijímati. A tak, trojmocn, lze shrnouti zá-

klady umlecké kultury

:

Umní pijímati, to za prvé kultura
smysl, abyste mohly procítit všechny

suggesce, celou složitou e umní a roze-

chvít se opojením vítzství nad hmotou, jímž

je styl. Každé umní hovoí vlastní eí a

jeho pvodní, ryzí a živé fondy dají se vám
teprvé, když jste se jí nauili. Zvláštní kul-

tury oka je zapotebí, než pijdete na smysl

a chu impressionistické malby, jejích her
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svtla a vzduchu, jemných nuancí, zkratek a

perspektiv, psychických akcent; až když se

nauíte vzírati v mechanism vášn a tajemství

lidské vitality, bude vám lze pochopiti, jak

a ím mluví mramor a bronz u poety lidského

tla v pohybu, epika síly, vášn a kei Au-

gusta Rodina; dokud neporozumíte, že a jak

musí se promniti, prohloubiti a sesiliti hod-

noty slova, je vám studeným a temným nový

básnický styl Otokara Beziny
;
symfonie my-

stika tón písných a tajemných, Brucknera,

nedá vám mocného, úrodného dojetí dív,

nežli vniknete v dynamiku hudby, zpívající

o metafysických dobrodružstvích mocného,

zbožného snní, chrámové kontemplace a ex-

tase. Ve všech pípadech: umní promítá a

stlesiíuje novou myšlenku novou eí, svou

vlastní, vyvinutou organicky z individuelních,

nov cítných údaj smysl. Vaše smysly

musejí pijmouti tempo a intensitu jeho sen-

sibility. Musejí se nauiti, jak cítit — trpti,

jak dosud netrply, chvti se, jak dosud se

nechvly, milovat, jak dosud nemilovaly . . .

Za druhé: kultura intellektu, aby

jeho associaní možnosti staily rozpjetí my-

šlenky, té nejvzácnjší koisti a sladkého, ne-

zapomenutelného daru každého umní. Teba
mysli jasné a jemné, abyste ji vystihli a po-

jali, mysli otevené, abyste ji pijali, mysli

bohaté látkami zkušeností, v nichž psobí
jako ferment. Nelze jinak, aby vám esthetická

rozkoš dala úrodu dlouhých, soustedných
rozhovor s tvrí intelligencí, a abyste se

stali zárove diváky a herci v dramatu du-

chového vývoje, svdného a pro vždy roz-

hodného rstu psychické vegetace, na níž

ideje znaí výšku docílených vrcholk jako

elektrické ohn na horských hrotech. Nezá-

leží na tom, je-li filosofické poznáni a shrnutí

vyústním a synthesí všech umleckých sug-

gescí, nebo je-li pedpokladem jejich pijetí.

V obou pípadech není ho bez pípravy a

kultury, bez zvýšení a zjemnní mentality.

Ale konen a nade vše: Kultury s r d-

ce je zapotebí, srdce, které vás spojí s lid-

skou bytostí umlcovou a rozhodn urí vaše

postavení k nmu v konstellaci duší. Pro-

tože posledních vrcholných pravd psychologie

a ethiky umní nevysloví ani smysly ani mo-

zek; jen ryzí, spontánní, intuitivní poznání

vystihuje tajemství tvrího heroismu, jeho

složek, jeho zdroj. A instinkt teprve zavr-

choluje poznání citu a intellektu koneným
pízvukem lásky nebo zášti, touhy nebo od-

poru — uruje klad i zápor našeho já druhé

tvrí individualit. Poteba kultury srdce a

instinktu ití se dnes ze všeho nejnaléhavji.

Staletá ddictví pipravila vše, eho je teba
ke zjemnní a zmocnní vnímavosti a polo-

žila základy k možné nejvyšší a nejsložitjší

architektue idejí; ale instinkt je výhradou

jedince a rodí se vždy znova ze samých ne-

dotknutých a nedotknutelných hloubí lidského

srdce. A v každém z nás — pokud v nás

jeho prameny nevyschly nebo nebyly otrá-

veny — tryská a tee eišti a vodopády

které mu sami pipravujeme, zodpovdní spra-

vedlivým mocem krásy a síly za jeho tok a

vzrst, jeho klidy a boue, jeho úrodná

i zhoubná vystoupnutí z beh, v každém

z nás mže stagnovati nebo nésti lod, na-

plnné koistí. Tím, jak se rozvine a vyústí,

dáno je definitivn naše místo v díle zemí,

dob a lidstev, a pedevším naše místo v dy-

namickém ústrojí tvoení, mezi tvrci, spolu-

pracovníky nebo nepáteli života a umní.
Na vrcholu této kultury stojí jednotlivci

zvláš vyjemnné sensitivity a polarity, umlci,

amateui, kritikové. Je jakoby každý nerv

v nich byl pipraven a peduren k co nej-

jemnjšímu a nejjistjšímu zachycení a k ži-

vému procítní umlecké emoce a myšlenky,

k resonanci co nejdokonalejší. Jejich žití je

soustedno kolem krásy, jako kolem rotaního

stedu, a v jejich chvjících se nitrech žije

tak mocná umlecká touha, že hledají a na-

lézají krásu v dílech, kde jí ješt nikdo ne-

hledá. To tém zvláštní raga lidí, a z její

pítomnosti na zemi bere umní své raison

etre i v dob tak upadlého umleckého
smyslu a citu, jako je naše dnešní.*)

Jako druh a stupe individuelní kultury

pipravuje a uruje pomr každého jedince

ku každému umní a umleckému dílu, stejn
je kulturní stav prostedí, celku
spoleenského a národního, zákla-

dnou toho, co jsem nazval sociální
funkcí umní, a co se kryje s jeho
resonan c i.

Tím jsem u sociální formulace svého pro-

blému.

To teba vytknouti pedem: že kultura
všecka nemá dležitjšího smyslu
a pednjšího cíle, nežli že dobu
a ragu, jejíž jest, iní resonanni
deskou umní a jeho v ý t v o r c e, g e-

*) Je teba poznámky na tomto míst: Žádná, ani nejdo-

konalejší resonance nevystihuje cele a pln, v pvodním roz-

sahu a složení umleckého díla. Lze vyanalysovat a vyson-

dovat nejtajnjší složky a síly stylu, proniknout všechny,

i nejkomplikovanjší techniky, procítit bez závrati boue tonu

— ale vždy se vám myšlenka nkde zvedne a vypne na ne-

dostupná místa. To je dvod smutku osamocení, jejž

cítí všecka umní práv na vrcholcích, pvod té vzrušující,

rozteskující nadzemské píchuti, kterou mají jejich nejhlav-

njší evoluce, a záruka heroismu, vzdaného bez výhrady

myšlence. —
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n i a, že umožuje a zabezpeuje tu shodu a

spolupráci umní a života, o níž jsem v tchto
úvahách již mluvil. Nemáme jiného mítka
pro kulturu, než jak urovnala pomr lidí

k umní, jak zpracovala a zjemnila instinkty,

aby nesly rovnomrn vypjetí životních ener-

gií i umlecké poteby a sklony. Co zde my-

slím kulturou, mohu definovati strun: Roz-
h o d n u t ý pomr k základní m, essen-
c i e 1 n í m hodnotám žití (nebo aspo
úsilí o takový p o m r), a

j e h o a p p 1 i-

kace na životní praxi. Ješt strunji:
Pedstava a cit krásy a stálá snaha,
transform ováti život podle n i c h. Vi-

dna v perspektiv minulosti, vrcholí každá

kultura v jistém potu pravd, maxim, idejí
nad ádných a vedoucích, v nichž se

synthetisuje a vyslovuje její poznání a pe-
svdení o kráse, doasná koncepce pravdy

a dobra. Ve všech dílnách ducha pracuje se

o vztýení a vyjasnní tch metafysických

pedpoklad, a ve všech dílnách zem a dne
ídí život jako ethická ehole. V tom stýkají

se a splývají výslednice všech energií, v tom
znamení a svtle žije se ve všech výškách

lidského ducha v kulturách ucelených a vel-

kého stylu. Umní spolupracuje tu na prvním

míst o psychické k ry stal 1 i saci a synthese,

spolupracuje vdom a v plném rozsahu spl-

uje svou sociální funkci. Tak vytvoilo e-
km synthesu metafysických, ethických i po-

litických ideí ragy, vypjalo ve stedovku
gotický supranaturalism, vyhýilo renaissanní

lásku a pýchu tla, energie, vle. Vždy byla

tu celá raga a generace resonanní deskou
genia — jeho myšlenka zapadala všem do
duší, klíila a rostla v nich, uila životu.

Umní ta byla jednotná a harmonická, a

vrcholila v oblastech, kde pedpokládá nevy-

hnuteln sociální souinnosti: vytvoila ar-

chitekturu, a emu se dnes íká umní
applikovan é.

Sondujte psychologické základy tchto kul-

tur, a najdete píinu jejich umlecké po-

tence. Naznail jsem ji už jednou nepímo:
Všecky hlavní ády a vládnoucí moci kultury

byly voln vytvoeny energiemi a potebami
lidské bytosti, týmiž energiemi a potebami,
které v jiné podob a v jiném stupni vytvá-

ely umní. Jinak: neomezovaly a neochuzo-
valy života, t. j. instinktu, energie, jejich cílem

bylo, aby je zmnožily, vyjemnily, vzmocnily.

Proto a tím byly to kultury ryzí a pravé.

Všecky jiná, odchylující se od této typické

cesty stranou a dol, mají jen jméno kultury,

jsou zatíženy, porušeny a neplodný.

Kde narazíte na porušený vztah mezi umním

a životem (v tomto smyslu), je jisto, že se

žije nemocn — a mžete se tázati pímo,
jaká je tragická vina doby a ragy.

To otázka, dnes nesporn vtší dležitosti

a oprávnnosti, než byla kdykoliv.

Je smutnou výhradou dnešku rozdíl a roz-
por mezi kulturou a civilisací; nic nedo-

kazuje jistji, jak jsou samy základy života po-

rušeny. Protože liší-li se c i v i 1 i s ac e, t. j. úp r a-

va životní praxe, od kultury, jejíž ástí a

výsledkem má býti, to jen tím, že se ztratila

pvodní, koenová souvislost životních ád
s vnitními fondy života, z nichž živí se stejn

in i sen. Petrhala se spojení s psychickým

ústedím a ád i zákon dn hledá se jinde, než

kde jedin mže a smí vzejít, aniž by zatžoval

a lámal. Pak nastává osudné nepátelství in-

stinktu a intellektu, zatmní smysl a zmatení

srdcí. Je porušena jejich zdravá souinnost, její

výraz: moudrost a hrdinství, mizí se svta, a

místo nich vládnou surrogáty: chytrác ví a vý-

poet. Obraz života v takové dob lze vyici

dvma rysy: lovk dne žije bez psychické

úasti na svém žití — to je, emu se íká

:

smysl života se ztratil — lovk duše propadá

nepátelství a klatb života.

Ty doby jsou pro umní ztraceny. Jejich lidé

nemaíj resonanní zpsobilosti a ono jim ode-

pírá svých dar. Stává se luxem, je uzaveno,

bezúelné, a smutné, paradoxní vdomí isolace

na nm tžce leží. Je pravda, a utilitaristé mo-
hou to zaznamenat! jako úspch, že z všedního

dne vymizela nebezpená pekvapení, zárodky

tragiky, až na ty, jež vždy znova odpoutává

dobrotivá krutost pírody — ale je nemén
pravda, že žijeme ode dne ke dni, bez konti-

nuity, beze stylu lhostejn a ploše. Nikdy nebyl

lovk smutnjší a hodnota žití nikdy neklesla

tak nízko.

Ani ve stedovku, o nmž jste poád ješt

zvyklí íkat, že byl dobou temnou a ponurou.

Ale stedovk žil své extase krásy, ml moudrost

a ml heroismus, ml kulturu. Tu byl i pomr
k umní ryzejší a úrodnjší; cítilo se, vedlo

život, jehož kladnou hodnotou bylo. Srovnejte

s tím, prosím, ím jest umní dnes. Jak je bez

resonance, jak osamoceno a vyazeno ze spo-

jených initel života se vyvíjí. Zkoumejte, jak

se k nmu blíží typický dnešní lovk. Nejvýš

že je mu náhodou a mimoádným pípadem
v denním zmatku; zastihne jej nepipravena, a

je zapomenuto, než v nm mohlo vyznit a za-

chytit se koeny v jeho duši. Ješt se formáln

uznává, že je teba vdti o nm aspo
;

ale

neznám odpornjšího zjevu, než toto „vdní,

“

bez sensitivity, bez doprovodu srdce, studené,

schematické. Umní obrací se s jistotou, že bude
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slyšeno, již jen na zcela nepoetný kruh esthe-

ticky praedisponovaných jednotlivc, kteí k nmu
jdou s touhou a žízní (hochst selbstschlíg, na

štstí) pro rozkoš, na chvíli psychického roz-

hovoru, pro obohacení a sesílení duší. A nade

vše dokazuje kulturní porušení stav obou umní,

která jsou zkušebním kamenem kultury, archi-

tektury a umní a p p 1 i ko v a n é h o. Jsou bez

duše a stylu, jako doba, v níž vznikly. Staví se

antické pantheony a antická musea - ne že by

jejich stavitelé a jejich navštvovatelé anticky

cítili, ale protože doba umlecky indifferentní

nemá jich pravé, životní poteby a neznajíc

heroismu, neví jak jej uctít a jak zarámovat jeho

památky
;
necítí se jejich existenní dvod, jejž

si opisují frázemi, a nemže pro n vytvoit!

styl. Nebo se rozmnožují pravítkové budovy

gothických kostel, za dv, ti léta vystaví se

kathedrála, o jaké dív pracoval celý národ sta-

letí — zase : ne že by se cítilo gothicky a že

by se ekal stedovce vznícený dav, ale protože

vymizel a vyschl zdroj zbožnosti a exaltace, a

umle se oživuje mrtvé tlo. Ale nejhe jest,

kde si umletí indifferentisté nasazují esthe-

tickou masku a opatí ozdobný nátr svým

prázdným výtvorm : domy se obvšují fa^adami

sehnanými ze všech možných architekturních

sloh, jakoby nebylo zákona pomru a souvi-

slosti výzdoby a struktury, povrchu a anatomie

stavby, peplují se štukami, vyrábnými en

gros z laciného materiálu a tlaícími se na místa,

vyhražená krásným, hutným dílm starého kame-

nictví, nadut a podvodn ... ale prominete mi

snad, že nebudu dopodrobna uvádti, co za-

ráží a uráží pi každém kroku našimi ulicemi.

Lidé, kteí v nich chodí, stiženi jsou tém
všichni stejnou nemocí. Nevdí, jak spojit život

s umním, prosvtlit a posvtit život umním,
jinak eeno: jak žít soustedn a hodnotn,
krásn a mocn. eknte jim, co lovku kul-

tury v ryzím smyslu slova íká sám instinkt: že
umni nemá jiné tendence, než uka-
zovat, že jest nám žiti krásný život,

že život nemá hodnoty, dokud ne ni

sám vytvoen v umlecké dílo — a ne-

porozumí' se vám, leda že u nejlepších vyvo-

láte skeptický nebo resignovaný úsmv.
To vše jsou známky porušení, zmateni, d-

kazy nedostatku kultury.

Pro umní plyne z nich jeden dsledek: Že

jest mu vyvíjeti se ve znameni smutku neaso-
vosti a v paradoxním vdomí, že je dnes vcí
osobní a niterní, bez doprovodu a ohlasu svta,

bez resonance. Že je jako vzácná náhoda a dar

jiných, šastnjších svt zastené zemi. Že exi-

stuje jen pro úzký kruh namnoze tajných dl-
ník nové kultury, jejíž píští se jím hlásí. To
vdomí a ta víra jsou jeho smyslem dnes, kdy

jeho vedoucí touha vzncuje se tím intensivnji,

ím krutji nás rozkládá a rozrušuje úpadek

intellektu a citu, jeho váše nové krásy tím žha-

vji se zapaluje, ím Studenjší imitace si oso-

bují tradicí minulých umní, jeho pýcha je tím

písnjší, ím více se mu odcizuje životní praxe

dnešku. Je to touha, váše a pýcha hleda-

jících, kteí soud a rozhodnutí ekají od zítku

— soud a rozhodnutí, které mu dají plnou,

vítznou resonanci.
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LADISLAV ŠALOUN.
POMNÍK JANA HUS!
V PRAZE. DETAIL II.

NÁVRHU.

DVA NÁVRHY NA POMNÍK
M. JANA HUSÍ V PRAZE.

j—

J

us, jenž nalezl v srdci svém tolik
|

síly

1
a pevného odhodlání k nepodrobení se,

Hus umírající potupnou, hroznou a nespra-

vedlivou smrtí za ideu, v níž se tajilo sém
budoucích úrod, sotva se nadál, že z plamenu

autodafé zrodí se opt nový, vtší a nepe-

možitelný. A byl-li si vdom, že koruna mu-

ednická bude mu i korunou života a slávy,

nemohl tušiti do jaké výše vzroste jeho po-

stava, svtlo v temnotách vk, záivý vrchol

v hrdém pohoí lidského ducha. Když popelem

z hranice Kostnické zkalily se vlny Rýna,

v echách duch jeho rostl již do rozmr
gigantských. Mlhami nepochopení a otravný-

mi výpary zloby a nenávisti leskne se po-

svátným svtlem, rozevíraje prhled v tajemné

závratné hloubky, v píští slavná vítzství

osvobozených. Byl prkopníkem lidstva a

duší svého lidu. Z pramene, který pod jeho

krokem vytryskl, pijí všichni národové. Živá

voda obrození duševního prorazila štrbinami

vyprahlé skály vlévajíc se v tisícerá žíznivá

ústa.

Lid svj pro vky ozáil gloriolou svého

jména, dav mu dny velkého a krásného roz-

pjetí i kalich utrpení — nebo není velikých

in a pravého života bez velikých bolestí.

Stal se tehdy náplní života eského ná-

roda, jenž po vcích posvcených velikým

snahám ve jménu Husov, stanul tém již

ped mlící branou Smrti, odkud vrátil se

ve sted národ k novému životu.

Historie eská je tém historií Husovou. Toho

tajemného a nesmírného zjevu, který je skute-

ným zosobnním naší instinktivní i vdomé touhy

po pravd a po svobod, zjevu, který stal se

skuteným fateni svého národa.

Veliký a nepemožený vítz vstupuje v eskou
zem. S jeho svátým zjevem vchází úzkost a ne-

návist v srdce malá a zpozdilá, láska a radostná

sila v srdce istá a pravdu milující. Kráí ve-

lebn, s mystickým klidem, a slunce zdaru a
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štstí napluje plody snah národa živnou šá-

vou, a divoká vichice drtí a láme vtve jeho

lidu. S utajeným dechem nasloucháme krokm
této naší sfingy a hledíme v nezbádanou dosud

její tvá. Utrmáceni bojem a na smrt unaveni

truchlivým prázdnem svých srdcí, hledáme novou

sílu a nové vznty, v život a duchu Husov.
Veliký a svátý jeho zjev nás uí: Pro pravdu

zápasit - trpt — vítzit!

* #
*

Vedle piloženého ideového obsahu pokládám

za vhodné pipomenouti ješt, že návrhy moje

pracovány jsou v 1

/8 skutené velikosti, jak

jsem s výborem spolku pro zbudování Hu-

sova pomníku ujednal a že jsem návrh cenou

poctný dle páni výboru zmnil. Návrhem druhým

chtl jsem provésti zkoušku, jak asi by psobila

postava Husa samotného, beze všech skupin

podadných, tak, aby pozornost divákovu cele

k sob strhovala. Ml jsem na mysli dojem mo-
hutné, posvátné veleby a grandiosní vznešenosti.

Krom této ryze umlecké stránky uvažoval jsem

o výhodách finanních, nebo provedení tohoto

druhého návrhu vyžadovalo by pirozen nákladu

daleko menšiho.

Návrhy své provedl jsem za dobu pomrn
velmi krátkou, omezenou páním výboru, jemuž

jsem vyhovti pislíbil, abych práci svou do

slavnosti položení základního kamene dokonil.

Okolnost tato jest také píinou, že nemohl jsem

návrhy své tak promysliti a provésti, jak sám

bych si pál. Volky nevolky spokojiti jsem se

musel pouhým vyjádením myšlénky a vyhledá-

ním hlavních tvar pomníku, pomíjeje detail a

a nutného, obsáhlého studia, k nmuž bych byl

poteboval doby ovšem daleko delší.

* *
*

Proto také, pedkládaje své návrhy veejnosti,

byl jsem pipraven na posudky i protichdn se

lišící a nemám úmyslu kritiky opravovati ani

tehdy, kdyby dopouštly se omyl sebe hrub-

ších. Oekávám klidn soud ne ped pojaté

veejnosti umlecké tak, jako klidn a bez vý-

hrady podrobil jsem se výroku poroty.

Netvrdím ovšem, že moje pojetí, k nmuž
jsem po optném prostudováni celé epochy Husovy

samostatn došel, jest nejlepší, ale faktum, že

piblížil jsem se k mínní nejlepších našich my-

slitel, opravuje mne k soudu, že pojetí to není

ani malé ani špatné a že je lepši než pojetí

tch, kteí vidí v Husovi pouze osobu historickou,

nech již nábožensky nebo národn zabarvenou.

Dojista nezdailo se mi tuto pedstavu Husa,

jako stlesnní nejvyšších snah národa, vytvoiti

dosti jasn a urit — nebylo mi dopáno ani

dosti asu k tomu — ale nerad bych, aby kri-

tikou, a již jakoukoli, ignorována byla moje

myšlénka — jako se již skuten stalo — a ná-

vrhy mé vykládány byly zcela banáln. A z toho

dvodu uveejuji tuto prvodní text svých ná-

vrh, pvodn toliko pro porotu urený.

Stvoiti pomník Husv a postavu Husovu sa-

motnou považuji zajeden z nejobtížnjších úkol,

jaký byl kdy plastice uložen. Nejvtší nesnází

jest rznost hledisk a rozmanitost pojetí Husa
a jeho významu. Málo je spis, ba lánk o Hu-
sovi, v nichž by nebyl osvtlován a chápán

jinak, než ve všech spisech a láncích ostatních.

Tuto nesnáz, a velmi tžkou, bylo by konen
lze ješt alespo z ásti pekonati, kdyby všechna

ta rzná mínni byla opravdu objektivní, ale

okolnost, že diktována jsou zájmy a názory po-

litických, náboženských nebo sociálních stran,

jimiž jest národ náš požehnán, iní vypracování

jednotné alespo v principu vyznaené postavy,

natož pak celého pomníku pokud ideového ob-

sahu jeho se týe, naprosto nemožným. Umlci
mohly by konen býti lhostejnými tyto tahanice

s nejvtší naší postavou djinnou, kdyby chou-

lostivé postavení jeho — v našich pomrech
dvojnásob choulostivé — nebylo stžováno kri-

tikami znalc povolaných i nepovolaných, jimž

bží z velké ásti v pední ad o stanovisko
a zájmy jich strany politické i jiné, a teprve

v rad druhé nebo i poslední o umlecké vyjá-

deni dané idee.

LAD. ŠALOUN.
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VYNATKY ZE STENDHALA.

(Pokraování.)

Florencie, 29. ledna.

Maršálka Rochefortova íkala slavnému Du-
closovi

:
„Co vás se týe, nemám strachu o váš

ráj : chleba, sýr a kteroukoli ženu a jste ša-
sten". Chtl by tená takové štsti ? Nemilu-

je-li spíše vášnivé a nerozumné neštstí Rous-
seaua nebo lorda Byrona?

*

Aquapendente, 4. února.

Vidl jsem sedm až osm obraz staré školy

florentské. Piznávám se, že jsem dojat tou vr-
ností k pírod, kterou naleznete u Ghirlandaja

a jeho vrstevník ped vpádem krásného ideálu.

Jest to totéž podivínství, kterým tolik miluju

Massingera, Forda a ostatní staré dramatiky an-

glické, vrstevníky Shakespearovy. Ideál jest silný

balsám, který zdvojuje sílu genia, ale zabíjí sla-

bochy.

*

V e 1 1 e t r i, 6. února.

Vycházíme branou sv. Jana Latranského. Ve-
likolepý pohled na cestu Appijskou oznaenou
adou zboených památník

;
obdivuhodná sa-

mota ímské campagn; zvláštní dojem zícenin

prosted tohoto nesmírného ticha. Jak popsati

takový dojem? Ml jsem tí hodiny nejzvláštnj-

šího dojmu: úcta mla v nm veliký díl.

Abych nebyl nucen mluvit
,
pedstíral jsem,

že spím. Ml bych býval mnohem víc rozkoše,

kdybych byl sám. ímská canipagna, prostou-

pená svými velkými fragmenty vodovod, jest

pro mne nejvznešenjší tragoedií. Jest to velko-

lepá plá bez každé kultury. Dal jsem zastaviti

kolesku, abych peetl dva nebo ti ímské ná-

pisy. Jest nco naivního a pihlouplého v mé
vášnivé úct ped skuten starým nápisem

:

zdá se mi, že bych poklekl, abych peetl s vtší

rozkoší nápis opravdu vyrytý ímany na míst,

kde poprvé po Trasimenu pestali utíkati : na-

šel bych v tom velikost, která po celý týden by

skytala látku mým snm; miloval bych jej až

do tvaru písmen. Nic mne tak nepobouí, jako

nápis moderní: zde obyejn všecka naše malost

odporn vynikne svými superlativy. Pemýšlím
dnes o svém verejším vzrušení : má cesta do

íma, zvlášt pohled na campagnu, mne ner-

vov rozrušila. Domníval jsem se do posled-

ních dob, že opovrhuju aristokraty
;
mé srdce

upímn vilo, že jde stejným krokem s mojí

hlavou. Banké R*** ekl mn jednoho dne

:

„Vidím u vás aristokratický element". Byl bych

pisahal, že jsem ho tisic mil dalek. Nalezl jsem

v sob skuten tuto nemoc: snažiti se opra-

viti bylo by bývalo pošetilé: oddávám se jí

s rozkoší.

Co jest mé já? Nevím nic o nm. Probudil

jsem se jednoho dne na této zemi; shledávám

se pipoutaným k jakémusi tlu, k jakémusi ka-

rakteru, k jakémusi losu. Budu se marn bavit

a chtíti jej mnit a zatím zapomenu žít? Klam:

podrobuju se jich nedostatkm. Poddávám se

svému aristokratickému sklonu, když jsem byl

deset let a upímn deklamoval proti každé ari-

stokracii. Zbožuju ímský nos a pece, jsem-li

Francouz, podrobuji se, že jsem nedostal od
nebes než nos champagnský: což dlat? ímané
byli velikým zlem pro lidstvo, žalostnou nemocí,

která zdržela civilisaci svta: bez nich byli by-

chom snad dnes již ve Francii u vlády Spojených

Stát Amerických. Zniili roztomilé republiky

etruské. K nám do Galie pišli znepokojovat

naše pedky: nemohli jsme býti zváni barbary;

nebo mli jsme konen svobodu. ímané se-

strojili složitý stroj zvaný monarchií — a to

všecko, aby pipravili podlou vládu Neronovu,

Caligulovu a šílené diskusse pozdního císaství

o nestvoeném svtle Táboru.

Pes tolik žalostí mé srdce je pro ímany. Ne-

vidím ty republiky e ruské, ty zvyky Galiu, kte-

ré zabezpeovaly svobodu
;

vidím naopak ve

všech historiích jednati a žiti národ imský a

jest teba vidti, abyste milovali. Tak vykládám

si svoji váše pro ímskou velikost, pro zíce-

niny, pro nápisy. Má slabost jde dál: nalézám

v prastarých kostelích kopie pohanských chrám.
Kesané triumfujíce po tolika letech pronásle-

dování, vztekle zboili chrám Jupiterv, ale po-

stavili vedle nho chrám sv. Pavla. Užívali

sloup z chrámu Jupiterova, který práv zniili,

a ponvadž nemli pojmu o krásných umních,

okopírovali netušíce pohanský chrám.

Mnišstvo a feudalismus, což jsou dnes nej-

horší jedy, byly výbornými vcmi ve své dob:
nic se nedlalo tehdy z marné theorie

;
poslou-

chali poteby. Naši dnešní privilegovanci na-

vrhují dosplému lovku, aby se živil mlékem

a chodil na vodítku. Nic absurdnjšího: ale tak

jsme zaali. Pokud mne se týe, vidím ve sv.

Františkovi z Assisi velmi velkého muže. Snad
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následkem tohoto názoru, který se nevdomky
vytvoil, cítím v sob jakousi náklonnost k chrá-

mm, katedrálám a starým ceremoniím církve;

ale jest mn teba, aby byly skuten staré...

*

Neapol, 2 . bezna.

Benefice Duportova. Tancuje naposledy; jest

to událostí pro Neapol .... Duport jest starý

mj obdiv, jemuž jsem zstal vren. Baví mne

jako mladá koka : díval bych se na jeho tanec

celé hodiny.

Tento veer zdržovalo obecenstvo stží svoji

chu tleskati: král dal píklad. Slyšel jsem hlas

jeho Velienstva ve své lóži, a nadšení stup-

ovalo se v zuivost, která trvala ti tvrt ho-

diny. Duport má všechnu svoji lehkost, kterou

jsme 11a nm vidli v Paíži ve Figarovi. Nikdy

necítit námahy, pozvolna oživuje jeho tanec a

koní šílenstvím a opojením vášn, kterou chce

vyjádit: jest to celá výrazová škála, jíž je

schopno toto umní nebo aspo, abych byl

pesný, nevidl jsem nikdy nic, co by se dalo

s ním srovnat. Vestris, Taglioni nejprve nemo-

hou skrýti námahu jako všichni vulgární tane-

nici; a po druhé nemá jich tanec stupo-
vání. Atak nedostoupí ani k rozkoši, první-

mu cíli umní. Ženy tanívají lépe než muži;

obdiv po rozkoši iní skoro celou íši tohoto

umní tak obmezeného. Oi okouzlené skv-
lostí dekorací a novostí skupin mají pizpso-
biti duši živé a nžné pozornosti pro vášn, které

kroky vymalují.

Pozoroval jsem dobe kontrast dvou škol. Ita-

lové pipouštjí bez nesnází povýšenost naší a

netušíce ani, jsou citlivjší k dokonalosti školy

svoji. Duport mže býti spokojen, tento veer
bylo mu mnoho tleskáno, ale skutené nadšení

platilo Mariann Conti. Ml jsem po svém boku

dobe vychovaného Francouze, který unesen

vášní, obracel se na mne dokonce slovem.

Quelle indécence! (jaká necudnost), ikal

každou chvíli. Ml pravdu a obecenstvo ješt

vtší, aby bylo unesené. Neslušnost nebo

nemravnost není bez mála nic než vcí kon-

vence, a tanec skoro celý je založen na stupni

rozkoše, kterému se obdivují v Itálii a který

uráží naše názory. Prosted nejživjších krok

(p a s) nemá Ital nejmenší pocit nemravnosti

;

užívá dokonalosti umní jako my krásných verš
Cinny, nemyslíce na smšnost jednoty místa.

Pro míjivé dojmy není nepostehnutých nedo-

statk. Co je roztomilév Paíži, jest nemravné

v Genev : závisí to od stupn pruderie inspi-

rované místním knzem. Jesuité pejí mnohem
vice krásným umním než methodism.

Kde jest krásný ideál tance? Až posud ho

není. Toto umní jest píliš odvislé od vliv

podnebí a naší tlesné organisace. Krásný ideál

mnil by se po každém stu mil.

Škola francouzská dovršila jen dokonalost pro-
vedení.

Nyní jest teba, aby velký muž užil této do-

konalosti. Jest to jako s malbou, když pišel

Masaccio. Velký muž tohoto genru je v Neapoli,

ale jest tu v opovržení. Viganó dal gli Zin-
gari ili Cikány. Neapolitáni myslili, že se jim

posmívá. Tento balet objevil žertovnou pravdu,

již nikdo netušil: tu totiž, že národní mravy Ne-
apolské zem jsou práv tytéž jako mravy ci-

kánské. (Viz Novely Cervantesovy.) Hle Viganó,

který dává lekce zákonodárcm
;

takové jsou

vztahy mezi umními. Souasn jest to krásný

úspch v umní vzpírajícím se tolik výrazu, pi-
nutite-li je malovati a malovati tak dobe mravy

a ne vášn (zvyky duše ve zpsobu, jakým hledá

štstí a ne stav pechodný a násilný)

Látka tohoto baletu byla paprskem svtla a

uvedla mne na pravou cestu pi studiu této zem.
Noverre po tom, co se íká, dal rozkoš, Viganó

stupoval výraznost ve všech genrech. Instinkt

jeho umní dal mu dokonce objeviti pravého ge-

nia baletu, romantinost po výtce. Všecko,

co mže pipustíti mluvené drama v tomto genru,

dal Shakespeare; ale Dub beneventský
jest docela jiný bod okouzlené obraznosti než

Jeskyn 1 m o g e n i n

a

nebo Ardennský Les
melancholického Jacquesa.*) Duše unesená roz-

koší novoty pekypovala neustále po pt tvrtí

hodiny a akoliv jest nemožno vyjáditi tyto

rozkoše písmem ze strachu ped smšností,

vzpomenete si na n po dlouhých letech. Není

možno vymalovati tento dojem v málo slovech,

jest teba mluviti dlouho a vzrušiti obraznost

divák. Na zámku B*** ve Francii madame R***

vypravujíc balet Beneventského dubu,
zdržela nás v salonu až do tech hodin do rána.

Jest teba, aby obraznost divákova, plná vzpo-

mínek 11a divadlo španlské a na Novelly c a-

stillské, rozvíjela sama všecky situace, jest

teba také, aby byla unavena rozvinutími, které

dává slovo; každá obraznost vzrušená hudbou

se rozlétá a dává hovoiti svým zpsobem
tmto osobám, které nikdy nemluví. Tak sestává

že balet Viganóvv má prudkost, jíž ani sám
Shakespeare nemže dosíci. Tento zvláštní genre

se snad hnedle ztratí
;
ml svj nejkrásnjší roz-

voj v Milán v píznivých chvílích království

Italského. Jest mu teba velkého bohatství, chudé

*) V Shakespearové „Jak se vám líbí". Pozn. pekl.
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divadlo de Ia Scala nemá ped sebou snad dva

nebo ti roky života: despota nesnaží se jako

Lorenzo Medicejský maskovati etzy a zotroi-

lost duch požitky krásných umni. Zbožnost

potlaila hry, jichž píjmy živily scénu: snad

i vzpomínka na toto umní se docela ztratí

,

zstane z nho snad jen jméno jako jméno Ros-

cia a Pylada. Ponvadž Paíž ho nikdy neznala,

zstalo temným Evrop.

*

16. bezna.

Pes moje hluboké opovržení k moderní archi-

tektue dovedli mne dnes ráno k p. Bianchimu

z Lugana, bývalému stipendistovi Napoleonovu.

Jeho kresby jsou dosti prosty onoho množství

ornament, úhl, výbžk fasádových, které tvoi

moderní malost i,viz dvr Louvru) a jež mžete
vytýkat i Michel-Angelovi. Naši lidé nemohou

se povznésti k pochopení, že staí nikdy nic ne-

dlali, aby zdobili, a že krása u nich není

nic jiného, než výtrysk užit eného. Jak

mohou naši umlci isti ve svých duších?
Jsou to nepochybn lidé naplnni ctí a duchem;

ale Mozart ml duši a oni jí nemají Hluboké a

vášnivé snní nepivedlo je nikdy, aby tropili

bláznovství, atak mají ernou stužku, která dává

šlechtictvi.

*

18. bezna.

Velká divadla jako San Carlo a la Scala jsou

neestí civilisace a ne její dokonalostí. Jest teba
forcirovati všecky odstíny : ale pak není již od-

stín. Bylo by teba odchovávati mladé zpváky
v nejdokonalejší istot; nuže, to práv jest nyní

nemožno: bylo by teba katedrál a dtí chóro-

vých. Stžují si, že Crivelli a Davide nemají

nástupc. Od té doby, co není soprán, není hu-

dební vdy na divadle. Ze zoufalství stávali se

tito ubožáci hlubokými hudebníky
;
v ensemblech

držeti celou tlupu
;
dávali talent primadon, která

byla jich milenkou. Za dv nebo ti velké zp-
vaky dkujeme Velutimu.

*

S a 1 e r n o, 7. dubna.

Vci, jichž jest teba umním, mají-li prospí-

vati, bývají asto protivou tch, jichž jest teba
národm, aby byli šastni. A dále, jich vláda

nemže potrvati
:
jest teba mnoho neinnosti a

silných vášní. Ale z neinnosti rodí se zdvoi-

lost a zdvoilost nií vášn. Jest tedy nemožno
ntvoiti národ pro umní.

Všecky šlechetné duse touži po vzkíšeni e-
cka; ale dostali bychom nco podobného Spo-

jeným Státm Americkým a ne vk Periklv. Do-
spíváme k vlád veejného mínní; ale

veejné mínní nebude míti asu, aby se zají-

malo o umní. Co na tom ? Svoboda jest nut-

ností a umní ním nadbyteným, bez eho
lze se obejiti.

*

U M e 1 i t a, 28. kvtna.

Ped nkolika msíci vdaná žena této zem,
známá svojí vroucí zbožností jako vzácnou krá-

sou, dopustila se slabosti a dala dostaveníko

svému milenci v horském lese, dv míle od vsí.

Milenec byl šasten. Po této chvíli šilenství ne-

smírnost její viny ulehla na duši vinnice: pono-

ila se do pochmurného mlení. „Pro tolik

chladu?" ekl milenec. „Myslila jsem, jak se

vidt zítra. Tato opuštná chatr v temném lese

je nejvhodnjším místem." Milenec se vzdálí.

Ale nešastnice nevrátila se do vsi, nýbrž strá-

vila noc v lese, zamstnána modlitbou, jak se

piznala, a kopáním dvou hrob. Rozednilo se a

brzy objevil se i milenec, pijal však smrt z ru-

kou ženy, která, myslil, že jej zbožuje. Tato

nešastná ob výitek svdomí pohbí svého

milence s nejvtší péí, jde do vesnice, kde se

vyzpovídá farái a obejme své dti. Vrátí se pak

do lesa, kde ji naleznou neživou položenou

v hrob, který vykopala, vedle hrobu svého mi-

lence.

*

Neapol, 2. ervence.

Náhoda vedla mne dnes ráno k donu Nar-

doví, nejpovstnjšímu advokátu neapolskému;

nalezl jsem v jeho pedsíni nesmírný volský roh,

který mže mít deset stop z výši a vystupuje

z podlahy jako hebík. Domnívám se, že jest

udlán ze tí nebo ty volských roh. Jest to

bleskosvod jetatury (proti osudu, který na

vás mže zlý lovk uvrhnout pohledem). -Cí-

tím smšnost tohoto obyeje," ekl mi don Nardo

vyprovázeje mne, „ale co chcete: advokát mže
si lehko znepátelit! lidi, a tento roh mne iní

klidným."

Co jest ješt lepši, jsou lidé, ktei ví, že mají

moc vrhnouti na lovka neštstí. Velký básník,

vévoda de Bisagno, jde ulicí. Sedlákovi, který

nesl na hlav velký košík jahod, spadl košík

s hlavy a jahody rozkutálely se po dlažb. Vé-

voda bží k sedlákovi: „Milý píteli, praví, ubez-

peuju t, že jsem se na tebe nedíval."

Posmíval jsem se tohoto veera jetatue
ped lovkem velkých zásluh : „Což jste neetl,"
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ekl mn, „knihu ojettatue od Nicoly Volitty.

César, Cicero, Virgil v ni vili a ti lidé stáli za

nco víc než my . . . Konen k velkému

svému pekvapení vidím, že mj pítel ví na

jettaturu. Dal mi malý korálový ržek, který

nosím u hodinek. Kdybych se báí zlého pohledu,

pohnu jím, maje péi, abych obrátil špiku proti

niemovi.

*

ím, 1. srpna.

Vycházím ze slavné Sixtinské kaple; byl

jsem pítomen papežov mši na nejlepším míst

na právo za kardinálem Consalvim
;
slyšel jsem

povstné kastráty sixtinské. Ne, nikdy nebylo

hnusnjší koiiny :
jest to nejurážlivjší hluk,

který jsem slyšel od deseti let. Ze dvou hodin,

po které trvala mše, pl druhé strávil jsem

v úžase, hmataje po sob, zkoumaje, nejsem-li

nemocen, táže se svých soused. Na neštstí

byli to Angliané, lidé, jimž hudba jest zave-

nou knihou. Tázal jsem se po jich pocitu a od-

povídali mi stranami z Burneye.

Spoádav se dkladn s hudbou, užival jsem

mužných krás stropu a Posledního soudu;
studoval jsem fysiognomii kardinál

;
jsou to

bodí venkovští farái ....

*

26. srpna.

Vedli mne do jesuitského kostela vedle

paláce Benátského. Cítím trochu té úcty, kte-

rou vdechuje moc, i nejzloinštjší, když pro-

vedla velké vci. — Chrám jest naplnn
nejniemnjší luzou: posíláme své hodinky

do hotelu. Špatný vkus presidenta de Brosses,

který jest v extasi nad oltáem svátého

Ignáce. Nízkost a smšnost tohoto sochaství

je neuvitelná: jest v takovém stupni, že se

neodvažuji íci, v em je nízká; ale ve Francii

kolem 1740 byli tak barbarskými, že jest

teba všecko odpustiti pro tolik ducha. Ko-

nen zaíná hudba: jsou to varhany umí-

stné v rzných místech chrámu, které si

odpovídají; jest to velmi píjemné, ale, jako

všude, hudebník zneužívá bohatství tohoto

nástroje. Slyšel jsem tisíckrát lepší hru v N-
mecku: pece však ztrávím dv hodiny velmi

dobe. Úžasná vc! Vidím dva nebo ti Angli-

any skuten dojaté. Vidli jsme picházeti

osm nebo deset kardinál pátelských jesui-

tm. V ím má tento slavný ád nejmoc-

njší nepátele: dominikáni a kapucíni jsou

zuiví. Vojenské pocty vzdávané kardinálm.

Krásné držení ímského vojska. Cítí se tak

dobe, jaká jest tu luza, že každá kaple je

stežená hlídkou s bajonetem na ústí pušky;

krom nich jiné hlídky procházejí se mezi

kleícím zástupem. Zajímavý rys ve stedisku

náboženství, které pedstírá ukrotiti lovka
mravností, že se pece cítí nutnost bajonetu,

více než v Paíži, kde se nám íká, že jsme

bezbožní ....

*

24. záí.

Jen z nemocné škeble lze vyjmout perlu.
Zoufám o budoucnosti umní, jakmile jdeme

k vlád veejného mínní, ponvadž za

všech možných okolností bude to vždycky

absurdním vystavti Svatého Petra. Což není

dvacet zpsob stokrát užitenjších, jak

utratiti pt set milion? Což nebylo teba
dvma stm tisícm nešastník pomoci, zkulti-

vovati polovici ímské kampagne, skoupiti

majoráty osmi nebo deseti velkých ímských
rodin a rozdliti je dvma stm tisícm

sedlák, kteí nežádali nežli kousek pole,

aby nemusili býti lupii?

Kolem r. 1750 papežská vláda mla, ne-

vím jakou náhodou, milion volný k útrat.

Bylo lépe provést fagadu sv. Jana Latran-

ského nebo nábeží, které by šlo po Tiberu

od brány Popolo a k mostu sv. Andla?
Facjada jest smšná, ale na tom nezáleží

pro naši otázku. Papež rozhodl se pro fagadu,

a ím eká posud nábeží, které by snad

umenšilo horeku, jež hltá tyto tvrti od

prvních veder kvtna do prvních deš íjna

Vera ekl mi kdosi: „Jaká škoda, že

František I. nepoprotestanštil Francii !“

Pohoršil jsem velmi filosofického ueníka
svojí odpovdí: „Bylo by to bývalo velké

neštstí pro svt; byli bychom dnes smut-

nými a rozumnými jako Ženevané. Nebylo
by Lettres p ers

a

n e s,*) nebylo by Voltaira,

nebylo by pedevším Beaumarchaisa. Myslil

jste na stupe štstí národa, u nhož M é-

m o i ry Beaumarchaisovy zaujímají

všecku pozornost? To stojí snad za víc

než reverendus Irving, dávající do zá-

stavy své hodinky. Jest tolik nemocí a smut-

ných vcí v život, že smáti se není rozumné.

Jesuité se širokými rukávy, odpustky, nábo-

ženství, jaké bylo v Itálii kolem r. 1650,

jsou pro umní a štstí mnohem cennjší

než nejrozumnjší protestantismus. ím jest

rozumnjší, tím víc zabijí umní a veselost."

*) Od Montesquiena. Pozn. peklad.
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Castel-Gandolfo, 1. íjna.

Lidé severu patí na život zpsobem váž-

ným, opravdovým, hlubokým, chcete-li. Mají

snad stejn ducha v ím jako v Edimburce
a patí tu na život zpsobem živým, vášni-

vým, plným pocit silných a trochu neurov-

naných, chcete-li. V prvním pípad satek
a svazky rodinné jsou pokryty nejslavnost-

njší nedotknutelností. V itn kníže Colona
nebo kdokoli druhý nepokládá manželství

než za instituci urenou k tomu, aby upra-

vila stav dtí a rozdlení majetku. íman,
od kterého byste žádali, aby miloval stále

tutéž ženu, by byla andlem, vzkikl by, že

mu béete ti tvrtiny toho, co iní námahu
života hodnou prožití. A tak v Edimburce je

rodina nco hlavního a v ím jen po-
družného. Plodí-li asto soustava lidí se-

veru monotonnnost a nudu, kterou teme
z jich tváí, asto také skytá klidné štstí

pro všechny dny. Co jest dležitjšího v mých
oích, snad smutný systém má jakousi tajnou

obdobu se svobodou a všemi poklady štstí,

jež vylívá na lidi. ímský systém nepipouští

toho množství státek, jimž se íká rodiny;
ale také každý mže hledati štstí, jak mu
rozumí.

Kdybych se nebál, že budu kamenován,
dodal bych, že znám zemi, jejíž obyvatelé

importovali pro své užívání co je špatného

i ve smutném systému protestant i v roz-
košnickém zpsobu Itálie.

Vyjma osoby, které mají dv st tisíc

liber renty nebo jsou z velmi vysokého rodu,

jest manželství v Anglii skoro neporušitelné.

V Itálii slaví-li se satek v kostele, tato idea

neporušitelnosti a vné vrnosti nikomu ne-

napadá. Ponvadž manžel ví to již pedem,
ponvadž jest to již vcí vyjednanou a uzna-

nou, neznepokojí se nijak chováním své ženy,

leda by byl sám do ní zamilován, což by ho

postavilo pak do situace milence.

Jest však tetí zem,*) v níž satek není

naprosto nic jiného než záležitostí penžní.
Snoubenci vidí se, až když oba notái do-

hodli se o láncích smlouvy. Ale manželé

této zem iní nicmén nároky na celou ne-

porušitelnou vrnost, s jakou se setkáváte

v manželstvích anglických, a na všecky roz-

koše, které dává spolenost italská ....
*

(Dokonení píšt.)

*) Štendlial má na mysli Francii. Pozn. peklad.

JINDICH ECK.
PÁNSKÝ POKOJ.

242



UMNÍ PRO VK DTSKÝ.
(K VÝSTAV V UMLECKO - PRM. MUSEU V PRAZE.)

Umní a dít! Dva oceány, nevyerpatelné

a vn záhady tající! A z tchto dvou ne-

konených veliin vypoísti jich pomry a

vztahy, nalézti formuli aspo pibližnou k je-

jich svazku a prolínání, upesnit a zjasnit

problémy sálající z nich pi styku navzájem,

jaká to práce úžasná, obrovitá! Se zbožným
strachem, s posvátnou úctou jako k mystériu

ml by pistoupit k dílu svému ten, kdož ídit

chce a zasahovat v pomr tchto dvou makro-

kosmú; s písnou vážností mistra, zasvcují-

cího adepta do nejvyšších tajemství, ml by

pikroiti k práci svojí ten, jemuž dostalo se

cti a zodpovdnosti, aby pouil nevdomé
o této obrovské úloze, s tisíci klíi a pec
tisíci nezdary.

Písn a vážn, s vdomím zodpovdnosti,

nutno íci ješt jednou; nebo nejedná se o

nic mén vtšího a slavnjšího, než o nalezení

cesty k píštím lidem, zcela novým, o jakých

sníme všichni v dusivé mlze dnešních dn:
bytostí, jež by mohly vydýchat voln a ne-

rušen všechny mohutnosti lidské a vyvolat

adu nových, generací, jež by kráely v slunci

a kvtech žití, bez bahen a mrak dneška;

o stvoení bytostí, v nichž by vládlo vdomí,
jasné, nezvratné a zené tém vdomí, že

všichni tvorové a jich úkony jsou jen rzným
stupnm jediné grandiosní totožnosti; o vy-

kouzlení nové schopnosti cítivé a poznávací

v nich, že všechny jevy doplují se a adí
v jedinou božskou fugu, v níž je nutný každý

tón; a nikoliv z posledních ovládnutí moci,

znající z ní vynímati pro život ty nejsladí

a nejmohutnjší melodie, moci, jež by chápala

v nich a nad nimi harmonii kosmu. A s tmito
zázraky, tak prostými v budoucnu a nemož-
nými jen v dnešní mdlob i zniení tisíce

dnešních lží, zmatk a špín, malých ale hoj-

ných jako ervi, smetení set hanebností a zví-

eckostí lidských, erných sluncí nesíslných

Ikar; nové zení, nové cítní, nový svt. Takové

ANTONÍN PFEIFER.

PSACÍ STL DÁM-
SKÉHO BUDOIRU.
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ANTONÍN PFEIFER.

PRACOVNA=

slunné, vítzné a gigantické vci skryty jsou

v plodu zrajícím po plodném dotyku pestíku

umní a dtských tyinek; takové vci úžasné

a nedozírné tají se v oné revoluci, jež má
nevinné jméno „dít a umní".

* *
*

Ale nebude dáno živoucím dneška, aby zeli

na vnucích svých tuto zaslíbenou zem; nebo
k nové víe této, tak samozejm splnitelné

pro zbožné stoupence, pistupuje sta apoštol

a knží. A víra poíná hynout v zárodku:

hlásají ji ti, kdož neznají pojmu pedagogiky

primitivní, rozohují se ti, již nemají špetku

citu pro umní. A popedí dokonce nabývají

ti, již v spojení obého pidávají korunu tetí,

zisk. V širokém proudu tchto hlas tvoí se

pak nebezpené víry a úskalí nejasných a

zmatených pojm; a není divu, že tak mnohá
lodika, mající vésti k zeleným behm po-

chopení, ztroskotá se a ohrozí ješt ty, kdož

v dobré víe na ni vstoupili. Výstavy, v nichž

shrnuto má být vše pro seznání tchto dvou

ohromných jev, mohou být pímo koráby ku

plavb v nový svt. Avšak i z tch stává se

nkdy vrak . . . Ale díve jest nutno si uv-
domit, teba jen v nejhrubších konturách, cíle

a prostedky tohoto poátku nové vychovatel-

ské epochy.

* *
*

„Umní pro dít “ chce adou jemných a

duchaplných method, pirozených a bez ná-

mahy, radostných a žádoucích bystit smysly

dcka; chce zvýšit sílu jeho zraku pozná-

váním forem a pochopením barev; chce mu
dát zakoušet tisíce požitk ve zení lineár-

ných a barevných harmonií. Chce obohacením
jeho postehu zvýšit innost jeho tnyšlén-

kovou, sesílit ji v intensitu mimo prmr,
stupovat žití v jeho šíi i hloubi

;
chce

nauit jej chápat pravdiv pírodu a život,

rozlišovat ušlechtilost od banalit a tak skyt-

nout mu duševní zbran i léky pro všechny
jeho píští myšlénky a iny. Známo jest, že

ze sta dnešních lidí sotva jeden vidí a pe-
mýšlí

;

zbylí dívají

se jen a myslí, s

onou nepesností

obého, jaká již v pí-

štích stoletích bude

známkou animality.

Umní ji setásá,

vyvolává nové vnit-

ní síly, a dnes šla-

pané a skrývané

mohutnosti znovu

rozkesává. A tím

umní dává ze všech

inností výchovných

nejvíce záruky, že

má v sob moci, aby

uskutenilo posmí-

vaný, ale pece prav-

divý výchovný ideál

Fouriera
:
„užit váš-

ní ne k záhub indi-

vidua, ale k užitku

všech
;

jich ohe,
zhoubný požár pi
nezkrocení, svést

pod jich úelnost

a tvoit jimi pak díla

Titan."

A ,umní pro dít'

chce toto rozmožení

života docílit hlavn
umním výtvarným :

malý a nerozvitý in-

tellekt dcka brousí
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se na tvarech plastických i plošných, se hrou

stín neb barev, aby mohlo život seznati co

realitu a ne co mátožný sen. Vše se toí kol

vštípení jev v tvarovou pamt; a proto co

nejlepšího pro dosplé, je pouze dobré pro

dcko; ta nejosobitjší, nejrázovitjší díla, ta

nejvlastnjší podání, výtvory výjimené a ori-

ginální jsou nutily, aby dcko mohlo roze-

znávat všednost, tuctovost, šedivou prosu.

Smšný a ubohý jsou pi tom polemiky a

theorie, který smr, který umlec a která ma-

nýra jsou pro dcko nejvhodnjší; iší z nich

ona stedovká pedagogika, žel že dnes na ško-

lách panující, jíž se dtská duše naráží na jedno

schematické kopyto, bez ohledu na tempe-

rament. Dejte jen dtem hojn a té nejlepší

umlecké stravy! Každé si pak vybée dle

své povahy to jemu nejvzácnjší
;

a kdo ví,

zda nebude milovat a chápat vše mu podané,

co zatím byste se hádali o pípustnost toho
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nebo onoho umlce. Otevít pokladnice, ukázat

zdroje pak umní ne jedné osoby neb jednoho

smru, ale celou zahradu jich, mly by výstavy.

Ale výstavy s rozmyslem poádané, s onou vá-

žností a zodpovdností, kteréž pi tomto díle

jsou nutný, má-li nésti tžké klasy užitku.

A budiž dovoleno íci, jak asi by mly být

zízeny, zcela jen krátce, bez podrobností,

malým a jednoduchým vzorcem:

Musil by být povolán umlec, milující dti

práv tak vele a nadšen jako umní, s do-

vedností promluvit k srdcím píbuzným; a

tento umlec by psal k nim, pln lásky a po-

chopení obou tchto svt, knížeku ceny

zlata se všedním jménem katalogu; a v ní by

hovoil ke všem lidem dobré vle, kteí chtjí

mít istší svt a své dcko nástrojem k nmu:
* *

*

„V té a v té skíni uzíte djiny umní pro

dti; tak bavili se a umlecky vzdlávali za

mlada naši ddové a tatíci! asy ty minuly

a my dívejme se s úctou na tyto památky;
ale vše co zíte, umní pro dti není.

V té a v té skíni zíte pestré a barvami
kiící obrázky; to jsou muchomrky, jimiž

byste podávali dtem jed; to jsou díla vy-

daná nesvdomitými neb nechápajícími lidmi

pro zisk; ale u-

mní pro dti to

není.

V té a v té skí-

ni zíte téci krev,

vylézat strašidla,

díti se zázraky a

jiných podivností

a ukrutností více.

Ale chcete-li chrá-

nit dtskou mysl,

jako jste chránili

zrak, zapamatujte

si jich pro výstra-

hu, nebo umní
pro dti to není.

V té a v té skí-

ni zíte vci, které

se zdají být vzorné,

a ped nimiž sta di-

vák volá své „Jak

je to hezké !“ Ale

navzdorchvále tch
hladkostí a slad-

kostí, brate dt-
ský vkus, jako jste

bránili oko a duši,

a jdte dále
;
nebo

to umní pro dít

není.

Ale v té a v té

skíni, tam si pro-

hlédnte knihu ka-

ždou; tam a tam

jsou vci pro ma-
liké a onde pro dosplejší; prohlížejte šije

dobe, všimnte si cen a titul, a poslyšte,

co vám o každé z nich strun povím
;
nebo

knihy ty dlali lidé s istým srdcem a svátou

silou v pravici; a to je umní pro dít.

Tuto skí pak a stnu prohlédnte si

uitelé, abyste vdli, co má být na stnách
školy a v jejich knihovnách; a tuto skí,
kde jsou vci francouzské a anglické a japon-

ské a eskymácké, té všimnte si umlci a na-

kladatelé, abyste vdli, jak a odkud máte

brát štpy na domácí sad.

A toto budete si sami isti a prohlížeti

doma, abyste vedli dít k jeho úkolu života,

pinesení dan dobrých in bližním; tyto

knihy pak budete mu dávat íst a prohlížet,
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až z nj bude mládec neb panna. A po-

žehnána pro veškerý lidský rod budiž práce

vaše, aby dokali se radostí tisíce ze setby,

kterou jste zašívali.

“

Tak a podobn mluvil by umlec v kní-

žece laciné, ale s obsahem zlata, zvané kata-

logem; zástupy by si ji uschovaly jako slib,

umlci mlky daný, jako memento a rádce

ve svém snažení; jiní pro pouení, jakou vý-

stava byla a jaké mají být píští, by byly

vždy skvlejší a vždy krok blíže k ideálu;

a plod bylo by z výstavy tisíc tisíce.

Ale již dosti snní; vrame se k skute-
nosti. Ve dnech 20. V. — 22. VI. poádána
byla i v Praze uml.-pr-
myslovým museem v jeho

místnostech výstava „Umní
pro vk dtský". Pi všem
uznání dobré vle a práce

poadatel, všech obtíží, jež

se v cestu staví, pece jen

nutno íci ne z touhy po

kritice za každou cenu, ale

ze snahy po lepším zdaru:

Tak se výstava podobná po-

ádat nemá. A možno lehce

podepít toto tvrzení:

Její chybou, základní a

kardinální, z níž vyvraly
ostatní jako ze zdroje ve-

letok, byl její katalog —
svojí neexistencí. Pi jeho

zdlávání bylo by se pišlo

na vady, jež mohly být od-

stranny; jeho jsoucnost ja-

snila by názory v onch
tisících hlav, jež odcházely

z výstavy zmateny a s cha-

osem pojm o umní pro dít
v mysli. Nebo katalog musil

by upozornit, co je irá re-

trospektiva, co brak a co

vhodná vc; podal by pi-
cházejícím informace, pro-

nesl by v povyku chamradí
pravdivé slovo. Ale bez nho
stvoena z výstavy senose :

kopivy a kokotice vedle

vonných a balsamických
kvt, vše jak vzrostlo na

lukách života bez výbru.

Dsledky toho byly úžasné :

mnohý návštvník byl utvrzen

v domnnce, že oceloryty

k Nieritzovým a Hoffmanno-

vým diluviálnostem jsou um-
ním

;
že obrázky celých tuct

eských malí pro dti jsou umním
;

že voucí

a urážející lithografie aneb k neznatelnosti ro-

zmakané štoky jsou umním; a že Aleš, Mon-
vel, Kreidolf, Volkmann jsou také takové a stej-

né umní. Psáno bez nadsázky, nebo publi-

kum naše jest v umní analfabetem a ví, co

mu taková dvryhodná korporace pedloží.

A což když dokonce cpány do oí, — a hich

ten ukáže se pi nákupu knih neumleckých ob-

sahem a illustrací, — knihy peromantické, knihy

plnící dtskou duši fantasii malichernou a ne-

zdravou! A katalog nepromluvil svoji vážnou
radu asi takto: „Uvažte, zda dnes, v století elek-

tiny a zrodu nové spolenosti, jest záhodno

ANT. PFEIFER.

PORTIERA.
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dávat dtem jen a pouze smyšlenky o stra-

šidlech, dracích a arodjích, otupovat jich smysl

pro pravdu povídakami s deus-ex-machinovou

spravedlností na konexi. Nechce nikdo zaplašit

vílu Fantasii a její písn zcela nahraditi poesií

bavlnných žok a lokomotiv; ale jest dosti

vznešených a poetických vcí, sílicích duši lid-

skou bez opíjení romantikou, jest zde pí-
roda a život sám, dv vnosti, kteréž ne-

obsáhla a nevyerpala ješt žádná fantasie a

žádné umni. Vizte Angliany! Jejich umní pro

dti je ist pírodní a lidské, bez rytíské ro-

mantiky, ale se stonásobnou poesií; místo dlou-

hých chvál vyknme jen Caldecott a Anning Bell.

A vizme Nmce: Biesova hu, Kallmorgenv

parník a Qeorgiho orá, ti vci z prosy, jakou

jest prmysl, obchod a zemdlství; zda nestojí

výše než celé centy eských edicí pro mládež?

Zajdme k Japoncm: mrsknutí ryby a rozepý-

ení ptáka, a máte v tom pravdu i poesii, realisnr

i dekorativnost, máte v tom pírodu a umní pi-

blíženy takka vlas ped splynutím. Tam vete
své dti a nebudou z nich ani snílkové, zniení

pozdjším nárazem života, ani prosaikové s vy-

prahlou duší drátu a íslic, ale bytosti znající

užívat pro píse života obojí dur a moll tóniny

našeho intellektu, slující rozum a cit.“

* *

*

Z nedostatku katalogu prýštily chyby další;

sebráno na píkl. z eské literatury vše, co jen

možno sehnat; pivléknuty i vci šestého ádu.

Ale pi tom zapomenuto na vci skuten um-
lecké z tch nkolika našich dl, jež možno na

prstech spoítat : scházely Schvajgrovy pohádky,

vydané Wiesnerem, scházela Scheinerova „R-
ženka a Bobeš“, Novákova „Povídka o svatb

krále Jana“. Chyba neodpustitelná pi tolika —
nebojme se to íci — šmejdu, jenž ml být

vystaven ve skíních odstrašujících aneb ješt

lépe, nevystaven vbec. Mén by bylo zde více;

je-li málo dobrých našich knih, pomozme je na-

kladateli prodat a on vydá dobrých celé serie.

Slyším slvko „ohledy", to jest neurážení tch,

kdož mohou být jinak zcela dobrými lidmi, ale

špatnými nakladately a umlci pro dti; ale sta-

ilo by v té naší eské kaluži, kde všichni se tak

dobe známe a pi trochu jen pohybu lokty na

sebe narážíme, pranýovat stejnou kvalitu litera-

tury nmecké; obecenstvo by se dovtípilo. Ale

tak se nestalo; naopak i dobrá díla nmecká
byla slab zastoupena; Lichtwark, tak nutný a

tak základní pro uení, jak dítti otvírat brány

umní, ani jedno dílo! Padá to tím více na váhu,

že není pro to omluvy; nebo stailo by nkolik

obžník od musea, aby nakladatelé nmetí
poslali celé bedny. A jinojazyný oddil práv

tak ubohý! Sto krok od uml.-prmyslového
musea stojí uml.-prmyslová škola; a ta ze

svých poklad by poskytla cizojazyné oddlení
skvlé. Z ní mohly se vypravit obory tak ma-
cešsky zanedbané a tak dležité, jakým je kresba

(na výstav jedin Prang!), mohl se i zídit kout

sochaství dcka, mohla i architektura. Ano, i toto

nejabstraktnjší umní možno podat dcku, to-

muto architektu v zárodku: podívejte se na nej-

bližší hromadu písku u stavby a na kaluž po
dešti! Úlohy té nepodjal se nikdo menší z archi-

tekt, než Violett le Duc, jenž stvoil knihy o sta-

vitelství tak jemné a tak duchaplné, psané vý-

slovn a úmysln pro dti: „Comment on de-

vient l’architecte“, „Histoire une rnaison", „Hi-

stoire de 1’habitation humaine", „Comment on
apprend á dessiner" jmenují se tyto skvosty,

jejíž etba i pro dosplého jest adou rozkoší.

Tyto knihy a celá ada jiných mly být vysta-

veny v rádci pro nakladatele a nikdy ne, aby

všechny jejich edice byly stavny za vzor, za-

sluhující zvláštních vitrín, jako se to nechutn
na výstav stalo. A vedle rádce pro nakladatele

ml být rádce prd umlce samotné, zoufající

si na vyerpání látky, s ukázáním na tuto bez-

dvodnost: i vidli jste umlecky vypraveného

Gullivera, Robinsona, barona Prášila, Tolstého

ítanku, knihy to, jež se budou isti tak dlouho,

dokud dti dtmi budou? A jiné a jiné spisy

k rozvinutí tvoivosti, cenné a umlecké, nebo
jen ty mají právo na píbuzný doprovod; nejsou-li

samy zlatém, marné jest k jejich olovu hledání

Velkého Elixíru illustrací. A kdož vi, zdali um-
lecké výtvory v knihách nevzbudily by zase reso-

nanci v duších pekypujících a zdali by nepilétl

rara avis, humorista pro dti, zdali by pro n
nezrodil se taký pohádká pírody, jakým je

Bolsche pro dosplé; a kdož ví, zda znovu tito

orái lidstva nezasili by v umlecké lány nové

žn a nevyarovali zcela nová bohatství ideí?

* *
*

Ale to vše se nestane, nebo výstava ta ne-

vyplnila svého úkolu; byla prvým pokusem
toho druhu, prvým tápáním ve tm u nás; jako

taková má právo být nedokonalou. Užila sice toho

práva hojnou mrou, ale nevadí; zákon vý-

voje vládne celým kosmem, podrobí si také

i píští
;
a za nkolik let mžeme ji Spatit znovu,

rozvitou, bohatou a úelnou tak, že bude možno
o ní íci: Hle, to dobrodiní! Ale v píštím ka-

talogu nech ku konci umlec jej píšící vloží na

srdce všem tm, kdož pro heslo „umní pro

dít“ horují
:

„A nezapomete, že nestane se

nikdy ona slavná revoluce a perod lovka, bu-

dete-li mu dávat jen a jen krásné knihy : musí

být krásný i váš byt, krásná škola i ulice a nade
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vše krásný váš život sám. A život nemní se

v krásný pouze knihami a obrazy, ale každým

inem, v nmž tkví vle a práce po vyšším
;
a

vy musíte výše chtít a k výši pracovat, abyste

zaopatili jej sob a též jiným. Nebo nebudete

moci žít krásn, jest-li jen jediný z bližních

vašich bude žit bídn a hnusn, nebudete poží-

vat úplného blaha, bude-li mezi tisíci vámi je-

diný trpt. A vy musíte pomáhat cíli tomu,

nejvyššimu ze všech, svojí prací a vlí pevnou

a neztenenou; a posunete-li snahu tu o jediný

krok k cíli, tu vykonali jste to, o vás prosili

ve svých dílech všichni velicí umlci a myslitelé:

„život a krásno budiž jednotou." Tak asi nech

praví ku tenám katalogu umlec, a on tak

uiní a uinit musí, nebo bez tchto snah a

cíl jest pak celé hnutí o umní pro dti zase

jen chvilkovou hrakou a cetkou, zase jen

„hluk a dým.“ KAREL PELANT.

PRÁVY A POZNÁMKY.
~

JAMES M. A. WH1STLER. 17. ervence t. r.

zemel v Chelsea u Londýna ve vku 70 let

James M. A. Whistler, umlec, stejn originelní

svým životem jako svými výtvory, nad nimiž

strhla se boue odporu estetických dogmatik,

a která pivádla u vytržení kde jakého kritic-

kého kacíe. Psobila tak cize, vyzývav, vše

smovalo tak proti srsti tžkopádného, okoralé

pravdy pežvykujícího davu, a tvrce jich, muž
svrchovan sebevdomý a co nejhoršího — du-

chaplný, poínal si tak zpurn, byl tak docela

neskromný, ml odvahu opovrhovati pesvde-
ním jiných a respektovati jen vlastní, úzkostliv

vyhýbaje se obvyklému, ve své snaze po ne-

všedním, vzácném, nebývalém zacházel až k vý-

stednímu — i ve své toílett i ve svých zp-
sobech, i ve svých dílech. Té svévole. Jezdil

v koáe ulicemi oživenými šumem a ruchem

lidu a chodil pšky v stranní aristokratických

tvrtí, platí penesen i o jeho tvorb. A dodati

lze : vstoupil-li mu zde ten neb onen vznešený

patricij umní do cesty jeho umleckých zájm,
vyzval jej, pipletl-li se mu onde nkterý opo-

vážlivý novináský plebejík pod kola jeho

ideálu, toho zkrátka pejel. Sám pontifex ma-
xinius anglické kritiky Ruskin pocítil hrot jeho

vtipu, ostí jeho ducha.

Potom uchyloval se mnohdy na dlouhý as
ve svoji osamocenou pracovnu, nepístupnou
svatyni, kde s horoucím zanícením oddával

se kultu bohyn, jejíhož zasteného obrazu

v Sais nikdo smrtelný nezahlédne, jež osle-

puje. — Zda neupomínají Whistlerovy podo-
bizny na bytosti ze záhrobní íše Isidiny, zda

nejsou jeho malované krajiny hymnou na

krásu její božského znamení — luny? Vždy

i v postupu jeho tvoení obráží se cosi ta-

jemnstkáského, profánním pohledm zv-
davc skrytého, obadného; provádí svoje

díla 11 a základ zvláštních osobitých znalostí

pírody, jako užívali egyptští knži svých

z ásti po dnes záhadných vdomostí pírod-

ních k tomu, aby domnlými divý budili úžas

vících a úctu k bohm.
Píroda ve smyslu realistickém, bezpodmí-

nený, nepekonatelný vzor pravdy a krásy,

nedostupná modla prerafaelitú neznamená pro

Whistlera více než pouhý surogát, hrubou

látku, které teprve mocí genia dostává se

vyššího posvcení, protože jen výjimkou ob-

jevuje se ve stavu dokonalé harmonie, tedy

ve stavu pro obraz se hodícím.

Pravda, toto umlecké krédo neobsahuje nic

nového a nic nového nehlásá zvláštní jeho lánek
o šeravé, na barevné odstíny bohaté poesii ve-

era, o nichž dávno ped ním horoval gigant

renaissance, vševdoucí Lionardo. Za to tím ori-

ginelnji, pesvdivji promluvil Whistler ve svých

výtvorech a ukázal, o mu jde v prvé ad.
Mnozí, pemnozí pokoušeli se již zachytiti

prchavé okamžiky pítmí, vystihnouti vzácné p-
vaby soumraku v hedbáv matných stínu zaha-

lené, opalizujícím tkanivem msíných paprsk
obestené, a všichni popadli arovný ten závoj

noci za jeden — realistický konec. S tmi nemají

povstná „Nokturna" raffinovaného, jak v Paíži,

tak v Londýn zdomácnlého Ameriana tém
nic spoleného, netají se v nich ono mystické

kouzlo, kterým mní se mrtvé pedmty v živé

mátohy, nevane z nich nálada snu v noci svato-

jánské. Nebásnil je malí-poeta, komponoval je

výluný kolorista nahlížející do nejjemnjších

rozmar té podivné, tkavé, chameleonsky se

pestící bytosti, které íká se — barva. Jen tyto

rozmary jej dráždily, jen z ohled ist opti-

ckých dával pednost pozdním hodinám ped
píkrým osvtlením slunením, rovnž s takou

lhostejností pomíjeje stízliv rozstíklé svtlo

denní, v nmž hranatost a bitkost obrys píliš

se vtírá, barevné akordy píliš hlasit nezídka

barbarsky se ozývají.

Teprvé když blížící se noc rouškou svojí ne-

omalenou zetelnost tvar a ton stírá a tlumí,

rozvírá umlec své krajn citlivé, skoro výi,

v slunci omrzele mžourající oko, aby nyní tím

žíznivji zpíjel se nžnou jako sordinou duše-

nou melodií, diskrétní harmonií „zpv soumra-
ku". Pípadn tudíž oznauje své krajiny hudeb-

ními názvy. Barva ne jako symbol vcí, ale jako

vc o sob, její ton, hloubka, interval to Whi-
stlerv malíský ideál, v barv — podle slov

Carlylových, jejž tak velkolep 11a plátn zvnil
— prozrazuje umlec své srdce a zpsob svého
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cítni. Za tím cílem vybírá, upravuje, znásiluje

pírodu podávaje takoka jen tres, s neobyejnou

pelivostí tíbený, delikátním vkusem vyvážený

koloristický dojem. —
A této barevné vášn nevzdává se ani pi

podobiznách. Osoby jím malované dojímají

strašideln, tanou jako Twardowski mezi

nebem a zemí. Ale zdá se, že mýlí se, kdož

nalézají píinu tohoto bizarního efektu v ohle-

dech psychologických, ve vdomém úmyslu

malíov povznésti své modely nad skutenost.

Snad k nmu dospl spíše opt jako pi kra-

jinomalb dvody vnjšími. Nebo co zbý-

valo mu, ježto stízlivost denního osvtlení

se mu protivila, než ji tak nebo onak svému

vkusu pizpsobiti ? Tak asi zprostedkovala

šeravá, prsvitná záclona v atelieru, co pi-

vodil pod šírým nebem mlhavý závoj veera,

a portréty ony nejsou než jinými variacemi

na totéž oblíbené thema; tomu nasvduji
samy tituly. Není pochyby, s tohoto stano-

viska vyniknou pednosti jich nejpatrnji
;
jen

tím vysvtlí se plitkost obrys a mlká, ne-

propracovaná modelace, jen tak pochopí se

mnohá zvláštnost, „nepirozenost." Potom
bude ten neb onen na prvý pohled zbytený
detail nezbytným klíem k celému ladní,

zdánliv nahodilá jednotlivost nevyhnutelným

nebo „i?“ tóninu udávajícím.

Nápadnjší pedností Whistlerových podobizen

jest nanejvýš píznané, osobité, jedinené pojetí.

Nejen že vyhýbá se v tom smru každé kon-

venní póze, ale v jediném okamžiku, v nej-

prostším držení tla, v prchavém jinak bezvý-

znamném posuku shrnuje celý karakter malo-

vané osoby. Tu pedí i nejvtší mistry umní
portrétního, i jemu tak blízkého Velasqueze. Zrca-

dlem duše zstává mu lovk celý; krása a po-

vaha ženy nejeví se mu jen v úmrnosti tla,

v pvabech tváe, ale i v tom, jak zapíná si ru-

kaviku, v apartním gestu, kterým si vleku

pidržuje.
MEDAILLEUR ANTON SCHARF ZEMEL 7.

ervna 1903 ve Vídni. Narodil se tamže 10. ervna

1845, kde též zaal svoji umleckou dráhu jako

sedmnáctiletý praktikant hlavní mincovny, za sou-

asného studia na akademii. Práce jeho mly
jisté plus oproti strnule antikisujícím práem
pedchdc, nikdy však nepesunuly se — a
v medailií ražené i lité — pes onu jistou chlad-

nou korektnost vždy rytce prozrazující, která si

vždy bezpen získává oficielní svt a širokou

píze. Roku 1896 byl jmenován iditelem rytecké

akademie. Scharf patí mezi representanty ofi-

cielního umní vídeského, byl velice oblíben a

byl též peceován a rozhodn nemže býti sta-

vn po bok moderním francouzským medaileurúm

jak obvykle se dlo.

ISTOTA NAHOTY. BYLO BY TEBA
a to nejvyšší as, vydati knihu o vci staré a

samozejmé, tolikráte již opakované, o pomru
života k umní. Pro pouení umlcm, nev-
doucím ješt o veliké pravd, že umní jest

zapuštno tisíci koeny v život a že formace

tohoto má okamžitý vliv na prvé. Chcete silné,

skvlé umní? Tvote silný a skvlý život ko-

lem sebe. Chcete svobodné umní? Žádejte svo-

body všechny kolem sebe. A nástroje k tomu?
Máte je v ruce, nebo jste umlci; máte možnost
tvoiti dobu, ano ješt více, kráeti ped ni. Po-

užívejte práva toho, abyste kdys nebyli sklamáni

i tam, kde chtli byste podati jen a jedin umní
své bez ohledu na život. Seznáte pak s hrzou,
že jest silnjší vás a že diktuje vám své po-

žadavky, pod nimiž musíte zapít sebe a zotroit

svoje umní. Nebo zapomnli jste na pravdu,

že ono jest výslednicí a souborem jeho, a ne-

použili jste sil svých, abyste vnesli vli svou do

prvk, z nichž se krystaluje ... A kniha zmínná
snad by vás probudila; hle, jak by vás pouila

jediná jen z kapitol její, nadepsaná „Umní a

církev"! Vedla by vás majestátem antiky a uká-

zala, jak znien byl pohrdáním otrok, snících

0 íši blaha, jež z toho svta není; jak upadlo

v nenávist lidské tlo, v dokonalosti své zázrak

vznešený a božský, jak prokleto co dáblv svod

a jak jeho trn ovládlo ono umní ubohé, mrzácké,

mrtvolné, par excellence církevní, umní byzant-

ské. Nebo po tolika vkv anathemat nahoty

zapomnlo se, jak vypadá vskutku tento vrchol

pírody; pod církevními balvany udušeny kvty
zrunosti a pochopení. Uila by kniha ta, jak

1 gotické umní výtvarné jest pomalé probírání

se ze spánku, tápání a hledání: píliš mnoho
odvu má na sob tlo a nelze chápati ješt

jeho tvar a pohyb. A ukázala by na renesanci,

kdy tlo lidské došlo zase slávy a úcty mu pa-

tící, v projevech Michelangei a Tizian, v dob,
kdy církev pustila o že své z ruky; nebo i hlavy

její milovaly život a jeho krásu více než meta-

fysické pedpoklady a theologické sliby. Vedla

by barokem, kdy zase pod utuženým církevním

tlakem, t. j. zase hromadou šat na tle zavedla

znovu umní na scestí pehnaných pos a ne-

možných tl, niíc a nešvaíc nahé tradice tvrce

Sixtiny. A jaké štstí byli encyklopedisté, z jejíchž

semene života vzrostli noví ctitelé nahého lo-

vka, takový Ingres a Canova s plejádami dru-

hých; a jak zase církev propagovala umní své,

zase bezkrevné, kašovité a devné, bez barvy a

pohybu, umní nazarénské. A mohla by skonit

sty episodami a anekdotami dnešní doby, tak zv.

„boje proti nahotinám", aby umlci uznali pravdu

tisíckráte hlásanou a tisíckráte opakovanou, že

musí mít jako tvrci a rozsévai zmnoženého ži-
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vota i snahu, formovat jej mimo svá plátna a

lešení. Kdo ji napíše, tuto knihu tak potebnou?
* *

*

Otázku tuto vynutila episoda, stavší se ped
msícem v Praze. Pod balkon v prelí nádraží

Františka Josefa postavil Stanislav Sucharda dv
karyatidy; a jako umlec podal je poctiv, bez

petváky a pokrytectví; nebo fíkový list jest

jednou z nejvtších lží umleckých, nemožný a

skrýváním nestydatjší, nežli tlo v plné jeho

architektue, obdivuhodný stroj a umlecké dílo

zárove. Nahota jest vždy istá, nedostatený

odv nízký; dejte Venuši punochy a klobouk a

jest z ní dvka. A dejte nahé soše fíkový list

a jste patrony chlípnosti, nebo ukazujete, za-

kazujete a dáváte podnt k myšlenkám na po-

hlavní styk. Normální lovk, nepedráždný, ale

též ne neukojený ili zdravý nevzpomene nikdy

pohlavních funkcí pi pohledu na umlecky po-

dané nahé tlo. lovk s psychickou poruchou

v pohlavní sfée, a menší i a perversní, jedná

jinak; ale rozbor jeho nazírání patí nkam do

Kraft-Ebingovy „Psychopathia šexualis", jako

nositel takých myšlenek na jeho kliniku.

V redakci „Katolických List" a „Vinohrad-

ských List" (který nese hrdý titul svobodo-

myslného listu) musí sedti též podobný ubožák

s pohlavní psychosou; jakmile byl znám in

Stan. Suchardy, poal se kochat ve svých

chlípných pedstavách a tyto irritace své vy-

tiskl co štvavé lokálky. Nebyly povšimnuty

ostatním tiskem, a redakce obou list nijak

drazn nezakiknuty, aby postaraly se o pí-

slušné léení; na velikou to chybu, nebo
zapomnlo se, že v jistých vrstvách jest podob-

ných ubožák s defektním mozkem mnoho; a tito

majíce vlivu, vzbouili i ministerstvo železnic.

Toto neuznalo dvody, ale moc; a konec historie

jest, že kolem atlant vystavno lešení, pod jehož

milosrdným pláštm vyat z nich kámen tíslo-

vého okolí a vsazen nový s nestydatostí fíko-

vého listu. A žurnály pinesly tak nazva-
né vtipné lokálky, z nichž pímo išel
úmysl více polehtat mastodontní pu-
blikum zmínkou o genitáliích než n-
jaká snaha o vážný protest proti zná-
silnní umlecké svobody.

*
* %

Co dlat? Lomozit nyní po inu nabubelými
slovy, volat do zbran expost, provozovat hluné
a prázdné tirády proti vítzm? To zbyteno.

Aneb init vše ješt pohodlnjší a týrat umlce,

že to dovolil? Nieho takého; jen klidn a prost
konstatovat, kam vci povedou, neodpoví-li umlci
všichni, již cítí se uraženi a milují svobodu, ne

inem jedním, snad protestem neb prohlášením,

ale celým svým životem proti poutm, jež jim

mají svazovat ruce, proti zákonm nemocných

lidí, jež mají dusit jejich zdravý umlecký cit a

intellekt. A sice prost jen íci: budou-li umož-

nny passivitou umlc podobné kousky, nedají-li

odvety stálé a neutuchající, pak smlost podob-

ných stoupenc sv. Origena a zavádní miška-

ského emesla do umní pjde dále. Do akademií

zavítá zase sádra, s tolika boji z nich vypuzená,

antika (s fíkovým listem!) bude zase ideálem a

vyvrcholením kresby. A nazarenské umní mže
zase pijít v bývalou slávu. Není pehnáno;

pamatujte, že se stal pokus zavést sádru do

akademie ped temi i tymi roky v šamém
umleckém stedisku, jakým je Mnichov.

* *
*

A ješt slvko k jednání žurnalistiky; tu i tam

zmínná lokálka, u vtšiny mlení. „Sám kdo

svobody hoden, svobodu zná vážiti každou." A že

tomu není tak, to spadá jinam. Jen sluší se upa-

matovat, že ped nedávném odehrál se práv
taký pokus a snad ješt ostudnjší. Rodinúv

„Kovový vk" nalezen kdesi na radnici za plen-

tou. Zázrané toto tlo bouilo krev njakému
cudnému otci msta a proto bylo odstranno

s oí; otázka, k emu se kupovalo, hozena stra-

nou. A tuto evropskou ostudu, kousek, jemuž by

se smála sama Abdera a jenž zasluhoval tém
úvodník k náprav, byl naší žurnalistikou utu-

tlán. Vše prošlo za mlení, a výsledek? Nový

útok a zase zdailý, vykleštní atlanti Suchar-

dovi. Tmto se aspo hodí lokálka, by se nevi-

dlo podezelé mlení jinde; ale tam, kde bylo

teba již v zárodku umakat podobné choutky,

tam bylo ticho. Kdyby byl pípad s Rodinem

odražen, nebyl by Suchardv možný; [to jasné.

A tu teba si zapamatovati onu píšernou dvo-

jakost eského života v žurnálech nejlépe vi-

ditelnou, jež vždy sousedovo káe, ale vlastni

totéž omlouvá a zastírá; a bojovati proti ni jako

proti všemu jinému, co otravuje život a hubí

umní. A sice zase zbraní nejmocnjší, umním
poctivým a pravdivým, bez ohledu na diktované

podmínky a snad spíše naopak; a navzdor boji

proti nahotinám stežit žárliv svoji schopnost,

podat jejich krásu a velebu šttcem i dlátem.

Pes ubohé názory pejít s úsmvem a myšlen-

kou na druhou polovici Goethova „Den Reinen . . .“,

s vdomím, že nemravnosti v nahém tle není

a nízkost jen v mysli zírajícího nízce. K. P.

HUSV POMNÍK V PRAZE. V poslední sou-

tži na pomník M.
J.

Husí v Praze r. 1901. ud-
lena byla I. cena návrhu L. Šalouna a dle pod-

mínek soutže objednal výbor pro postavení

pomníku nový návrh s jistými zmnami. Krom
tohoto vypracoval autor další druhý návrh. Oba
vystaveny byly od 5. do 19. ervence v Praze

v novomstských sálech „u Štajgr" v Husov
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výstav. V dob té sešla se jury, sestavená vý-

borem spolku a autorem, v níž zasedali sochai

J.
Mauder, St. Sucharda; malii F. Ženišek, V.

Hynajs a architekti J. Zítek, A. Blský, A. Wiehl,

V. Roštlapil, O. Polívka a J.
Koula a kteráž do-

poruila výboru L. Šalouna ku provedeni defini-

tivního návrhu pro pomník M. J. Husi v Praze.

— Výbor spolku nesdlil dosud s veejností ani

výše uvedené, a proto nesmíme zatímn sdliti

více. Upozorujeme však výbor, že snad má
trochu povinnosti sdlit veejnosti, v jakém stadiu

nalézá se dnes celá záležitost a dále, že není

dobe tu opravdov híšnou netenost naší ve-

ejnosti i tisku k záležitostem umleckým, tak

umle podporovati. V dob výstavy návrh vy-

skytly se v celém eském tisku jen 3 žurnály,

v kterých bylo o nových návrzích referováno.

Ostatní svt ml dležitjší a vábnjší atrakce.

A ve výstav Husov bylo prázdno. —
GALERIE MODERNÍHO UMNÍ PRO KRÁL.

ESKÉ vstoupila v innost potvrzením statutu

ze dne 3. ervence 1903. V prvém roce zakou-

peno bylo eskou sekcí z výstavy „Manesa“

„eské umní" a z výstavy v Rudolfin násle-

dující díla: M. Švabinský „Kamelie" (2300 Ki,

A. Slavíek „Horská ves" (2600 K), a „Klášter

sv. Anežky" (900 K), J. Tomec „Ped jarem"

(920 K), A. Hofbauer „Praha", (devoryt za 25 K),

V. Preissig „Havrani" (púvodni lept za 80 K),

K. Rašek „Pohádka" (650 K) a konen
J.
Novo-

packý „Brunnenburg" (300 K), zakoupeno pimo
od autora. Celkem zakoupeno za 7775 K. N-
mecká sekce zakoupila: E. Hegenbart „Kanón
života" (340 K) a „Náhoní" 4000 K), Aug.

Broms „Smrt a dívka" (200 K>, V. F. Jager „Bizy"

(1000 K), R. Jettmar „Skalnaté krajiny" (140 K),

F. Thiele „Dáma v zeleni" (2000 K). Celkem za

7680 K Koup dalších dl projednána bude

v podzimní schzi kuratoria. K prozatímnému

umístní Galerie dožádán bude „Belvedere".

Vlil. VÝSTAVA „MANESA" V PAVILON
pod zahradou Kinského, obsahující díla Jo-

sefa Manesa zahájená dne 10. ervna uza-

vena byla 19. ervence, a to s pocity tak

trpkými, jak dosud o žádné výstav, a do-

sud všechny konily znanými a na naše

pomry neuvitelnými deficity. O zahanbu-

jících faktech, smutn karakterisujících ne-

uvitelnou tupost naší veejnosti k vážným
snahám, smujícím ku zvýšení úrovn na-

šeho kulturního života, bylo v poslední dob
následkem proniknutí zpráv o smutných vý-

sledcích naší práce již na mnohých místech

psáno. Však ani nejprudší slova nemohou
vyjáditi naši hokost, která iní nás již

apatickými, ponvadž návštva umlecké vý-

stavy v pl milionovém mst, stedi-

sku národního života, — za celých sedm
týdn necelých 2000 osob — je zjevem

tak smutným, pes který nelze pejiti jen tak

bez uvažování k náprav smující. Pozna-
menáme-li, že byl i den, kdy výstavu na-

vštívilo celých 9 návštvník a dále, že ve

výstav dl len „Manesa" v Mor. Ostrav,

v mst prmyslovém, kde vtšina obyvatel-

stva je složena z dlných tíd, navštívilo

3000 osob vstupné zaplativších za dobu ty
týdn — je to úkazem pro Prahu zahanbu-

jícím. Uvážíme-li to znané zvýšení celkové

úrovn umleckých výstav „Mánesem" poá-
daných, z nichž každá pinesla vážný soubor

prací, je nepochopitelno, že v královském

hlavním mst nenajde se ani tolik intere-

sent, by návštva kryla výstavní režii. Tedy
aspo to nejnutnjší. O ostatním ani nemlu-

víme nebo nechceme vzdychat o práci a

starostech, jež poádání takovýchto výstav

vyžaduje — mají-li odpovídati požadavkm,
které „Mánes" sám si klade a jichž úrove by

pinášela všude jinde ohrožující vlivy. U nás

tomu tak není, cítí se všeobecn, jak všechna

práce — vzbuditi vážnou úast pro výtvarné

umní, rozmnožení jeho vliv na život náš,

který stále krní v tolika banálnostech, které

nás na potkání na všech a mnohdy na tak

neoekávaných místech bijí, a podlamují

— u nás nejvýše nutná, a po všech kdož

chtí k náprav pracovati, až zoufale volají-

cí, je zpola marná. Situace je vážná, nebo
indolence ubíjející všechno podnikání na

zvýšení ruchu umleckého v Praze, kterým

bychom vstoupili úžeji ve styk s ostatním

svtem, objevila se chorobou tak nebezpen
rozšíenou, že místo respektu získáme si ve

svt nových nepátel. A jak vážné jsou d-
sledky takové povsti, jakou si práv Praha

dobývá, jak ohrožuje náš vývoj, ví jen za-

svcenci. A že neslouží Praze ku cti fakta ob-

sažená v lánku uveejnném v mnichovské

umlecké revue „Die Kunst", je jisto. „Die

Kunst" íslo 9. 1903. píše:

„PRAHA. — Výstava za výstavou! Nejprve ukázal vy-
brané práce eských umlc ilý spolek Mánes, pak otevela
velká rudolfínská výstava své brány a sotva že tyto zaveny,
zve nový plakát, s podobiznou eského malíe Josefa Manesa,
(1821 -71), kinávštév souborné výstavy jeho dl, upravené
spolkem, jenž nese jeho jméno. Tedy umní dostatek. Mohl-li

se lovk v prvé výstav pouiti o stavu moderního eského
umní, skytalo Rudolfinum hojnost nejlepších, dobrých a
též prostedních prací všech národ. „ Souborné výstavy
Františka Courtense, mladých Dán, Cechonmc, již po-
prvé s dvstsedmdesáti dobe volenými pracemi s úspchem
jako sražená skupina vystoupli, pozstalost Bocklinova,
Nmci z íše, Francouzi, Angliané, Skoti, Poláci, jména
nejlepšího zvuku, zkrátka Internacionála, jakou Praha ješt
nevidla a jejímž poádání musí být piteno správ Kraso-
umné jednoty k velké zásluze. Tak dalece bylo by všechno
dobe a mohlo by se právem za to mít, že úspch ji nemine.
Ale to známe Pražáky špatn. Mén než kde jinde se zde
též o umní nepíše a nemluví a krásné fráze o umleckém
msté a umnímilovné spolenosti jsou nesíslné opakovány,
též se rádo staví nadšeným a umní píznivým, ale nechají

se pi tom pec, když na to pijde, umní i umlci na
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holikách. Cirkus ukazuje ve dvou svátcích bezmála takou
íslici návštvy, která mohla být po osmidenním trvání vý-
stavy zaznamenána. Nepraví to dost? — Musíme se

vskutku ptát, pro koho a k emu se ješt výstavy poádají.
Kteí v n jdou potebou srdce svého, jsou v mizící menšin,
namnoze chce se tam jen být, abý po pípad mohlo se

o tom duchapln mluvit. Statisíce nestarají se vbec o n-
jakou výstavu. Ale také denní tisk neiní v jednotlivých
pípadech povinnost. Úvahám tisku se pece od mnohých,
akoliv neprávem, klade taková cena, že se lidé nechají

jimi zcela vsti. Když ale listy, které sensaním zprávám
vnují celé sloupce, takový velký a významný podnik od-
budou nkolika malými lokálkami, tak hezky shry, aneb
když z jejich referát lze cítit nepíznivé stanovisko, pak
není div, že pi publiku, jemuž beztoho každý vážný zájem
pro výtvarné umní schází, výstava zstává prázdná. Ne-
dostatek umlecké výchovy obyvatelstva od nejnižšího dl-
níka k nejvyšším hlavám spolenosti nemže se zetelnji
prokázali. Zarmucující je, ale musí to být vysloveno, že
naše publikum je z vtší ásti velmi pozadu. Tam, kde se
pracuje s reklamou á la Variété, kde se výstavou vlastní
osoby své ješitnosti lichotí, tam se najde vždycky. Zvun
užívané fráze mohou pedstírat nadšeni a tak šálit o skute-
ném prázdnu a pustot. S takovými prostedeky nemže
a nemá výtvarné umní pracovali. K nmu se musí pijití

s láskou a pohroužit se v n, pak zjeví své krásy a skytá
tisícerou náhradu za námahu. Jaká návštva, takový prodej
— zahanbující resultát. Ale ješt zahanbující zpsob prodeje’.

Stlaením až k polovici obnosu žádaného jest vnášen moment,
který nemá s umním nic spoleného. A toto stanovisko
zaujímá, že!

;
i správa Krasoumné jednoty. Má-li snahu,

dosáhnout tun lacino hodn mnoho slosovacích pedmt,
tož se musí íci, že se tím ani výherci, ani umlci, ani

umní neposlouží; dobré umní se pece tímto zpsobem
nerozšiuje, a to pec má být hlavní úel umní. Avšak
umlecký trh se tím demoralisuje. Umlec jest nucen, po-
stavit! se na nedstojné stanovisko, kupec musí v umlci
vidt nco, co váze jeho i umni nemže prospti. To jsou
výsledky pražských výstav a kdyby v poslední chvíli mo-
derní galerie, Qesellschaft zur Forderung deutscher Wissen-
schaft, Kunst und Literatur, jakož i Krasoumná jednota
jakožto poadatel koupí nezakroila, byly by konené resul-
táty velice žalostné. Kéž by nov otevená, památce zdat-
ného umlce, jenž mže pro moderní eské umní dozajista
za východisko být považován, vnovaná výstava mla lepší

prbh. “ K. K.

Komu záleží na tom, bychom nežili zde

život posledního žebráka, odkázaného jen na

poteby žaludku, a komu záleží na tom, by-

chom se nemusili ped svtem sty dti (ne-

ní-li zde již jiné mravní pohnutky), nech se

chopí práce, každý dle sil a prostedk.
Pole je široké a cest bezpoetných, snad

málo vdných, k cíli však krásnému a bylo

by zbablé nedoufat, že se pomry nezlepší.

Práce je však teba, a to vytrvalé na všech

stranách.

VÝSTAVY. „Mánes" poádal v ervnu
výstavu dl svých len v museu Chrudim-

ském. Táž výstava odbývá se v ervenci a

srpnu v Hoicích a v zái znan doplnná
v museu Plzeském. — Vojtch Hynajs
vystavuje ve vídeské Galerii Miethke tyry

dekorativní výpln „Umní“, „Moc a pokrok",

„Vda“ a „Inspirace" a dále tyry „Dtská
paneau", jichž provedené originály nalézají

se v zemském museu v Praze. Tisk vídeský
uvítal díla tato celkem nepízniv, domácí

pak o výstav vbec nevdl. — V ý-

sfava pro umleckou výchovu otevena
v Hoe Kutné od 26. ervence do 16. srpna.

Výstavu poádá mistní uitelstvo v nové budov
reálných škol a obsahovati bude: v 1. oddleni

Kutnohorskou sí, kde znázornn má býti

vkus zámožného mšana v obydlí v dob roz-

kvtu msta, v II. oddlení sí Kutnohor-
ského umní, obrazy Kutné Hory, její pa-

mátek architektonických, díla umlc zde púso-

bivších, jich portréty, literatura. III. odd. umní
ve škole a dtské svtnici (reprodukce

umleckých dl domácích i cizích, pvodní lito-

grafie k výzdob škol i dtských síní, umlecky
vypravená literatura a obrázkové knihy pro

mládež, vzorná knihovna pro mládež, hudba,

zpv pro mládež, hraky). IV. oddlení
umní v domácnosti (jednoduchý moderní

pokoj obanské rodiny, reprodukce umleckých
dl k výzdob domácnosti, umlecky vypravené

knihy pro dosplé, pedmty umleckého pr-
myslu pro domácnost, hudba a zpv). V. odd.

dtské umní (kresby a plastické výtvory dtí
a vše, na em se smysl dítte pro umní proje-

vuje, ukázky slohu ve slovesnosti). VI. odd.

výstava kreslíská (k pouení uitelstva

o moderních reformách ve vyuování kreslení).

VII. výstava umleckých ženských prací
runích, Vlil. odd. výstava Alšova (origi-

nály, reprodukce a literatura Alšem illustrovaná),

IX. odd. literatura o umní. — Souasn po-

ádán by! od 26. ervence do 2. srpna um-
lecko-výchovný kurs s pednáškami prof. Ho-
stinského, ady, F. V. Krejího, prof. Braniše a

Dra. B. Matjky. — V Plzni poádána byla

v mstském museu od 3. ervna do 19. ervence
velice cenná výstava slovanských výšivek. —
Museum císae Františka Josefa I.

v Opav poádá od 15. záí do konce íjna

1903 výstavu starého vídeského porcelánu.

Výstavou touto, kde sneseny budou bohaté

kolekce soukromník a všech rakouských

museí, znázornn bude historický i umlecký
vývin výroby starého vídeského porcelánu

od vzniku výroby r. 1 7 1

8

až do zaniknutí

císaské továrny r. 1864. Podobná výstava

poádána bude v zimních msících t. r. v ra-

kouském museu pro umní a prmysl ve Vídni.

— Spolenost rakouských umlc ve
Vídni („Knstlerhaus") uspoádá za úasti ped-
ních obchodních firem v listopadu a prosinci

1903. výstavu, která má za úel zvýšení vkusu

ulic. Vystaveny budou umlecky vypravené por-

tály obchod, výkladních skíní a obchodních

místností. Pedvedena bude zde poprvé prakticky

otázka, jejíž luštní platn mže pispt! k za-

tlaení tak mnohého velkomstského nevkusu.

SOUTŽE. — UMLECKO - PRMYSLOVÉ
museum vypisuje z prostedk Obchodní a živno-

stenskou komorou pražskou na r. 1903 poskytnu-

tých, následující veejnou soutž: I. Záhlaví a

dv initiály J a R pro výroní zprávu kura-
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toria umlecko - prmyslového musea, bezpro-

stední reprodukcí zinkografickou. Délka záhlaví

190 mm, pro reprodukci na 116 mm. První

cena 150 K, druhá cena: 100 K, tetí cena: 80 K.

II. Náiní kuácké, sestávající z podnosu, na

nmž jest pohár na doutníky, miska na popel

a stojánek na zápalky v tepané mdi nebo mo-
sazi. Cena prodejná nesmí pesahovati šedesát

korun. První cena: 200 K, druhá cena: 150 K,

tetí cena: 100 K. III Jednoduchá židle k psa-

címu stolu. Cena prodejná nesmí pesahovati

šedesát korun. První cena : 200 K, druhá cena

:

150 K, tetí cena 100 K. Konkurence mohou se

úástniti jen živnostníci v oboru umlecko-pr-
myslovém v Cechách usedlí, nebo pomocníci

u nich zamstnaní; krom tchto též do Cech

píslušní absolvovaní žáci c. k. umlecko-pr-
myslové školy pražské a odborných škol pr-
myslových v echách. Nejdéle do 15. íjna
roku 1903 budtež práce Umlecko-prmyslo-
vému museu (Sanytrová ulice) dodány. Ped-
mty budtež oznaeny heslem, jméno pak a po-

drobná adressa konkurujícího budtež piloženy

v zapeetné obálce. Krom toho piložena bu-

diž k výhradní poteb správy musejní druhá

obálka, obsahující udání ceny konkurujícího

pedmtu. Ob obálky oznaeny budtež nápisy:

„adressa" neb „cena". Po sdlení výroku poroty

budou zaslané práce po dva týdny v Umlecko-
prmyslovém museu vystaveny. — Upozornili

jsme již nkolikráte na chorobnou konservativ-

nost musejního kuratoria a dnes musíme znovu

poukázat na špatné sestavení jury této soutže,

z nhož je vidt, že kuratorium si nepeje „aby

samostatné tvoení na poli umleckého prmyslu
bylo povzbuzeno", jak o každé soutži hlásá.

Ze to fráse, ukazuje jury na soutž pro „záhlaví

a initialy". Nechceme se dotýkati jednotlivých

osob, jsou-li kompetentní rozhodovati o daných

úkolech, avšak dovolíme si konstatovati, že gra-

fika dospla v cizin v praxi a u nás aspo
v theorii dále, než dovedou nkteí z tchto pán
chápati. Bée-li kuratorium úkol svj vážn,
pro nevzalo do poroty aspo jednoho vý-

tvarníka, který je s požadavky grafiky a dnešní

výší její obeznámen? Chce-li editelstvo tako-

výmto sestavováním jury hladce provádt svoji

vlastní vli, pak není teba vypisovat sou-

tže a bude dobe, objedná-li si své poteby
pímo u njakých kaligrafii. Potud k soutži

prvé. Totéž platí i o jury soutží druhých.

Jsou prost famosní. A jist asi tak mnohý
z juror by pišel do velikých rozpak, ml-li by

veejné íci svj úsudek o konkurujících pracích.

Neradí se dotýkáme osob, avšak pánové kot-

lá Hoffmann a ezbá Krejík nemli by pece
jen pomáhat našemu kuratoriu „ku povzbuzování

samostatného tvoení na poli uml. prmyslu".

Jury musí býti soutžícím nejen zárukou ve vý-

sledek pokrokov umleckých tendencí, ale i sti-

mulans k práci. To zde však nestává, kuratorium

ignoruje vše, co roste mimo jeho okolí. Brání se

styku s proudy mladšími a proto nemže dnes

poítat na onu širokou úast na soutžích, jak

by toho zasluhovaly.

— Rakouská spolenost na podporu me-
dailleurství a drobné plastiky vypisuje soutž
na návrh plakety, která by obsahovala bu
njaký širší motiv vztahující se k Vídni neb

i motiv lokáln význaný. Plaketa má býti

jednostranná v rozmru 60 cm 2
. Návrhy vo-

skové i sádrové zhotoveny butež v pim-
en zvtšeném formát. Pedseda spolenosti

rozhodne, který z došlých návrh má býti

proveden, vyhražuje si však objednávku ne-

uiniti v pípad, kdyby žádný z došlých návr-

h nevyhovoval. Za úplné provedení pijatého

modelu, a obstarání stance — jejíž dokonalost

doložena býti musí jedním tlaeným exem-
pláem plakety — jakož i za výhradní právo

reprodukní zaplatí spolenost cenu 1000 K.

Dalším pti nejlepším návrhm, vyhovujícím

konkursním podmínkám avšak k provedení

nepijatým, a jichž autorské právo zstává
umlcm, vyplaceno bude odškodné po 100 K.

Návrhy opatené jménem a adresou autora

zaslány butež do 15. záí presidentu spo-

lenosti pod adresou August ryt. von Loer

Víde III., Gartnergasse 18. souasn s udáním,

zda smí býti zaslaný návrh veejn vystaven.

Z NADANÍ JISTINY ARCHITEKTA AI.

Turka (181.000 K) udlí se letos poprvé

úroky na 8 stejných díl jako odmny a to :

tyry díly malím a socham a tyry lite-

rátm, eské národnosti na díla, jež v po-

sledních dvou letech žádné penžité ceny

neobdržela. Odmny udílí sbor obecních

starších král. hlav. msta Prahy na návrh

mstské rady. Tato vázána je však doporu-

ením komise, sestávající ze zástupc eské
techniky, Umlecké Besedy, eské Akademie

a Svatoboru. Žádosti, opatené doklady

0 studiích a píslušnosti k eské národnosti,

jakož i konkurující dílo budiž zasláno, (po

kud se týe prací výtvarník, v pípad jen

1 fotografie jeho s udáním, kde originál se

práv nalézá) do 24. srpna 1903 podací-

mu protokolu mstské rady v staromstské

radnici.

MNICHOVSKÁ MSTSKÁ RADA — PII-
nním sociálního demokrata — zvýšila svj roní

obnos na zakupování moderních výtvarných dl
z 15.000 na 25.000 marek.

Péí a nákladem spolku »MANES«. .— Zodpovdný redaktor JAN KOTRA. — Knihtiskárna Dr. ED. GREGR a SYN.

Reprodukce fotocinkogralie »UNIE-VILÍM« v Praze.
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WORPSWEDE.

B yla to doba plein-airu. Chtl se malovat

vzduch místo hndé omáky. Denní svtlo

mlo vstoupit na místo tón galerií. Tudíž hle-

dalo se vše, co šedivé bylo, malovaly se šedo-

zelené louky a prašné silnice, mdlé íjnové ná-

lady se suchými zaprášenými bodláky, stavební

mista s blavým, vápnem prosyceným vzduchem.

Když dosti nahýeno v šedi, pišla touha po

barv. Byl obdivován Boecklin, protože mísil barvy

plnjší, svítivjší, záivjší, než tomu je na zemi.

Byli obdivováni Skoti, ponvadž líili pírodu

barvami sytými, nikoliv šedivý všední svt bez

nálady. A vystoupili Worpswedšti, kteí v N-
mecku hledali sonorní, „skotské" motivy.

Takový vztah pokouší se stanovit historik.

Nebo Worpswedšti byli teprve 1895, pt rok
pozdji než „Boys" poznáni. Ale ve skutenosti

bylo tomu jinak. Psalo se 1884. Tu pišla dcera

kupce z Worpswede — žádný lovk, jenž nebyl

Worpsweanem, nevdl o tomto jmén — jistá

slena Stolpe, na návštvu k píbuzné do

Diisseldorfu. Nájemnikem této byl mladý malí
jménem Mackensen. A jelikož panna Stolpe

mnoho pkného o zapadlé vsi vyprávla —
vedle toho též k vli láci — zajel si tam. Pak

v následujícím roce 1885 pišel opt, doprovázen

svými pátely Otto Modersolmem a Alexandrem

Henningem, ubohým Velkým Talentem, jenž

se v mnichovské dvorní zahrad zastelil. To
bylo odkrytí Worpswede, kde dnes krom obje-

vitel ješt Fritz Overbeck, Heinrich Vogeler a

Hans am Ende žijí, nedaleko Karla Vinnen, stat-

káe, jenž má sídlo své na Osterndorfu. I mne
vedla cesta nedávno do toho tichého koutu. Po-

znal jsem je všechny, milé lidi, jejichž obrazy

jsou na výstavách obdivovány, ale jež mohou
být pochopeny teprve, když se stanulo na pd
z niž vyrostly.

Cesta do Worpswede jest operací blma: ja-

koby zmizel náhle šedý závoj, šíící se mezi

námi a vcmi Hned když se vystoupí z místní

dráhy, vedoucí z Brém do Lilienthalu zapone
zvláštní tpyt a svit. Mají ti sedláci barevného

démona v sob? Aneb jest to jen vzduch, mkký
vlhkostí prosycený vzduch, inící vše tak barev-

ným, tak tónovým a záícím? Pohlédnu na modré

otže, jež drži mj koí. Fosforeskují a miho-

tají. Pohlédnu na vlnné modré rukavice, na

temn ervený šátek na krku selské dvojice, jež

zcela v dáli na silnici kráí — vše svití a záí

jako prožehnuto vnitním ohnm. Tu stoji dlník

ve svtle modré blze vedle perlov šedého
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kmene bízy. Tam visi na provaze ervená spod-

nika a srši barvou jako purpur. Tam zase jest

selská chýže natena krvav erven, podobná

tm, jež v Norvéžsku zíme. Avšak co tam se

v ídkém, przraném vzduchu všechno jasn
kreslí, stane se ve Worpswede symfonií tón:
tato ervená stecha se šavnatým beanem,
ona vysoká tém k pd sahající stecha z do-

šk, na níž vlhce zelený mech se kobercem šíí.

O ten mech ve Worpswede! Všecky vci po-

vléká: nejen kmeny strom, také bevnoví dom,
cihly pecí a devo plot. Tu mihotá citronov-

žlut, tam zelenožlut, tam modrozelen, mn
celou pírodu v barevnou vizi. Ani v pozdním
podzimu se neodbarvuje. Nebo temn hnd
svítí byliny na hajd. Rezav hndé jsou listy

dub. Malé bezové lesíky stávají se arovnými
háji, v nichž stíbrné stromky mají zlaté listy.

Pak, pijdeme-li dále, stane se vše pochmurnjší,

vážnjší. Temn-hndá bezmála erveno-erná,
rozestírá se rašelinová pda perušená obas za-

lesnním jedlí, ernými polmi a žlutými hliništi.

Louky leží pod vodou. Jen tu a tam vyniká

temn-zelený rákos z modro-erných vod. A v ho-

dinách soumraku spádá se všechno k velikým

mystickým harmoniím. Žhav rudé mraky a

žhav rudé chýže nassály se sluneního svtla

a vyzaují ho zpt, co zatím zem již leží v bez-

barvém tichu.

Ale nyní, když barvy zemely, poínají mluviti

formy. Vznešená poesie dálné roviny se odhalí.

Ve velké mohutné silhuett kreslí se Weyerberg,

neohrabaná, nízká vž
kostela Worpswede
na nebi. Obrovsky

psobí pastvec, jenž

tam shora pes návrší

pichází; mocn jako

socha rybá, ztuha

vzpímen ve své bár-

ce. Hroziv jako ko-

pí rozpínají stromy,

obrstající chýže, své

vtve: podobni stráž-

cm, chránícím sva-

tyni. Ve vzduchu o-

samle krouží pták.

Zcela strašideln do-

jímá erný kozel, sto-

jící bez úelu a smy-

slu na rašelin, jako

by oekávál arodj-
nici, by ji odnesl na

Blocksberg. To jest

také pda, na níž ro-

stou pohádky. Blu-

diky zdají se hop-

kovat pes rašeliništ.

erné jedle stávají

se fantomy. Osamlá
pec, trící z krajiny

psobí jako náhro-

bek, zízený v pra-

vku hrdinovi. Roz-

padnutou chýži tamo,

z jejíž oken padá pro-

nikavé, sírové svtlo,

navštvují zlí ducho-

vé. Jako žluté vlasy

žen vlají ttiny. Ze

shnilého paezu vy-

kukuje lesní panna,

odná v bílý šat.
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H. VOQELER.
LÁSKA. LEPT.

Sedláka to vede k pove, umlce k fantastice.

Worpswedšti tkví v této pd jako stromy

v zemi. Žádný z nich nebyl tu zrozen. Z nejroz-

linjších míst pišli : Overbeck a Vogeler z Brém,

Modersohn ze Soestu, Mackensen z Brunšviku,

Hans am Ende z Trevíru. Ale pec stali se se-

dláky, získali ornou pdu a vystavli domy. V každé

hodin dne jsou venku na poli a v lese, pozo-

rujíce byti a zmírání pírody, její vadnutí a klí-

eni. A ke každému mluvila v jiných zvucích.

Každý rzné nálady pejal z této zvláštní zem.
Mackensen — pokud se smíme odvážit, nata-

hovat umlce na Prokrustovo lože — jest malíem
sedlák, malíem onoho jadrn sukovitého, ožeh-

nutého a ošlehaného pokolení Friez, kterému

Rembrandt-Nmec prorokoval budoucnost. Zná

tyto plavce, v jejichž rázné tahy boue a povtí

vryly své brázdy; tyto kopáe rašeliny, hlubo-

ce vnoené v zem, konající své tžké dílo pod

mranými nebesy
;

ty matróny, jejichž vrásko-

vité tváe a unavené zraky vypravují o mnohých

hokostech žití; ty selské domy se širokými

sínmi, kde neoddlen žijí podle sebe krávy

a lidé. Srostl s obyvatelstvem, bée podíl —
jako Millet v Barbizonu aneb Leibl v Aiblingu

na jejich radostech i žalu, ukazuje jejich práci,

ohýbající páte a plnící tíhou údy. Tu sedí ma-

tika, loupající brambory, u doutnajícího krbu.

Tam odpoívá sedlák z rašeliništ, koue z dým-
ky ped svými vraty. Aneb dít zemelo. V pro-

storné síni shromáždili se truchlící v erném
starosvtském kabát, š vysokými, drsnými cy-

lindry na hlavách. Ale nenaíkají. Nm, jako

pimraženi, sedí tu. Všechno dojemn pathetické
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H. VOGELER.
JARNÍ VEER.

jest cizí tmto tvrdým, na slovo skoupým lidem.

Práv tato mlenlivost, toto chybní každé „ná-

lady" dává Mackensenovým obrazm práv jako

Cottetovým jejich drsnou velkost.

Když jsem vstupoval k Modersohnovi, myslel

jsem na slova Taina: „lovka nelze práv tak

oddlit od zem, jako zvíe a rostlinu." Nebo
jako koroptev, tetev, bažant pibírají barvu pdy,
na níž žijí, má i též Modersohnv reziv hndý
vous barvu loubí, jež tak rád maluje. Otto

Modersohn jest vážný, velký, hloubající umlec.
Co Mackensen se svým plavým knírem a svými

íznými tahy podobá se nmeckému domobranci

jak nám jej ukazují vítzné sloupy, iní Moder-

sohn se svými zlatými brejlemi a neslyšnými

pohyby dojem tichého uence. Mackensen jest

fanatik, muedník. Za nevýslovných obtíží se

probil, maloval pi vtru a dešti plein-air se zá-

palem lovka, jemuž neomrzají ani prsty ani

oi. Modersohn, více lovk svtnice, pevádí
vše na zákony pírody. První, na zrak v jeho

díln padne, jest zoologická a botanická sbírka:

sušené kvtiny a vycpaní ptáci,

motýli, brouci, šídla. Z barev

tchto vcí vyvíjí se jeho obra-

zy. Když studuje zvíata a by-

liny Worpswede, hledí si opa-

titi jasno o píznaných zlad-
ních krajiny. Modersohn maloval

všechno, ony nálady jara, kdy

bízy perlov šedé se od nžn
luní zelen odrážejí; i léto,

když slunce tžce na borovicích,

na rolích spoívá. Pece však

barva jeho nábytku je rezav
hndá. A tak jest mu nejmi-

lejší nálada podzimu, když stro-

my jako obrovské kytice mi-

hotají se tisíci rezavhndými
tóny, když fialov hndá hajda,

erné trnky a jasn ervené ší-

pky, ostružiny, jeáby a brusinky

ve stu rzných sytých barvách

svítí. Jeho obrazy povstávají,

skoro bych ekl, z nálady ro-

háe, žijícího v šustivém, žlu-

tohndém listoví. A týž muž, jenž

v tchto obrazích jest jakýms

„myslícím umlcem", vrhá na

veer pi lamp ervenou a

ernou kídou zvláštní kresby

na papír: kivé polosesuté chýže,

v nichž to tajemstvími šeptá a

šušká
:

pece, z nichž vystupují

páry, srážející se v lidské for-

my. Zbdovaná staena, opená
o berlu, shýbá se nad dvát-

kem lnných vlas a uvondeným kluinou
;
my-

slíme hned na perníkovou chaloupku. Piavun

tepotající ve vtru, stává se pohádkovým krá-

lem s dlouhým, vlajícím, bílým vousem. Synthesa

obou vloh ješt u Modersohna nedozrála. Až
pijde, bude zde norská fantastika: snad nebe,

jak si ho pedstavuje „Hanika", aneb ona selská

víra v strašidla, jak ji kreslí Werenskiold.

Fritz Overbeck pijal mne ve vodních ho-

lenicích a tím jest dána nota jeho umní. Co
Modersohn více v lese sídlí, jest Overbeck

malíem rašelinné nížiny, Uitelem onch hli-

nitých rovin, kde nutno peskakovat bainy,

aby se pišlo ku pedu, kde se každým kro-

kem boí lovk ve vlhkou rašelinnou pdu,
vlnícím rákosem, sítinou a tunými vodními

rostlinami jsa obklopen. Haníme, Wiimme a

Worpe ústí zde se svými hojn rozvtvenými

kanály u Worpswede do Severního moe.
Tžké luny s ernými, dehtem prosáklými

plachtami klouzají lín a zvolna po erných
proudech. Tyto nálady maloval Overbeck
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s takou silou, že se domní-

váme ichat rašelinu a nejen

dýchat, ale i srkat vlhký,

hustý vzduch. Vedle toho

jest obdivuhodný interpret

onch zvláštních veerních

hodin, kdy tžká, vlhkostí

prosycená oblaka temn
purpurov svítí, ervené
chýše jako žhavé pece stojí

a z oken žlutá svtla se

kmitají, jakoby vánoní
stromky v nich byly zaže-

hnuty.

Jindich Vogeler byl mi

mnohdy nudný. To „kling-

klang-gloribusch“, a „Ha-

selnussbiedermeierei" *)

našeho Otty Julia**) zdálo

se mi píliš v jeho dílu

vládnout. Ale co jej znám,

vím, jak u nho se srdce

a ruka, lovk a umlec
kryjí. Když Vogeler poprvé

do Worpswede pišel, uzel

tam roztomilé malé dvá-
tko, dceru uitele, sotva

trnáct rok starou, s mk-
kým, bíle plavým, elo jako

diadém obepínajícím vlasem

a modrýma, velkýma oima,
v nichž dímaly pohádky.

Tato malá žena, jeho žena

stala se geniem jeho umní.
Stailo jen aby stála na louce a pohádka
o žabím princi oživla. Sedla u ržového
koví, a pipomínala „Šípkovou Rženku".
Sklonila se k studni a byla Routikou. To jsou

obrazy Vogelera, v kterých tak nžn a cudn
o mládí a štstí, o jaru a lásce vypráví,

o bzuení komár a o zpvu pták, o pou-

patech kvtin a jasn zelených lístekách

bízy, koupající se tesav v modrém étheru.

Sám pak vyhlíží jak Theodor Korner, jako

lovk z oné doby, kdy byla napsána „Leier

und Schwert", kdy žili Tieck, Eichendorff a

Clemens Brentano. A tak zcela není teba,

aby bylo porozumno jeho umní, ukazovat

na podobné, co se u Beardsleye, Somowa a

Eichlera naskytává. Vogeler maluje sebe, ma-
luje Worpswede. Nebo v pískovcových po-

stavách ped cihelnou, v šedivých, smuteními
rouchy ovinutých urnách slohu Ludvíka XVI.

v špiat vystupujících pamtních stromech a

žlutých slamných vncích, krášlících na

*) Nepeložitelno pro literární barvu tchto úsloví.
**) Bierbauma.

Worpswedském hbitov šedivé desky ná-

hrobní, ve všem tom jest nálada pedbez-
nové doby obsažena. A krásné jest, jak

u Vogelera život v umní, umní v život se

petváí. Jako kus pedbeznové doby ní
do pítomnosti jeho domek. Tu jest — více

runí práce než píroda — malá starosvtská

zahrada, kde popínavé rže vinou se na

zdobném laoví a na bíle natené balustrád

bílé urny stojí. Lípy zastiují dm. Kulaté

vavíny matematicky správn obklopují dvée,
nad nimiž se prkenn rozpíná zvadlá, tenká

guirlanda. Patriarcháln dvrné jsou sín.

Geranie a jiné staromódní kvtiny v ko-

enáích stojí v okn na prkénku. Vybledlé,

schlíplé, tenké vnce z immortelek, chrp a du-

boví, malé v hndých rámcích, modrými mu-
šlikami, zelenými stužkami okrášlené tisky

z doby od Greuza až po Rethela zdobí jasn
natené stny. Pestré selské talíe z majoliky,

hlinné dýmky a housliky, bílé selské ho-

diny s ržemi na ciferníku, bloervenozelen
kvítkované pohovky se špiatými nohami a
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F. MACKENSEN.
ZA SOUMRAKU.
- STARÁ ŽENA
A KOZA.

úzké, svtle žluté postele s nebesy a vy-

bledlou záclonou ze zeleného hedvábí —
to ostatní inventá bytu, nad nímž Vogeler

se svými „fatrmordy" a svojí širokou vá-

zankou, se svým dlouhým, široce šosatým

kabátem se sametovým límcem jako zbylý

potomek pedbeznové doby vládne.

Hans ani Ende, jenž 1889 do Worpswede
pišel, jest snad mén s pdou srostlý. Za-

jisté jsou jeho obrazy velmi milé a vlídné,

velmi veselé a slunné. Myslíme na Daubi-

gny-ho, když maluje svtle modré potky,
zurící mladou luní zelení podél perlov

šedých bíz. Myslíme na Thaulowa, když líí

chýže pokryté snhem, z jejichž oken svtlo

olejové lampy plaše pes zimní lada mihotá.

Ale že na tyto mistry myslíme, to dokazuje,

že se svéráznost Worpswede v obrazech

Endových nezrcadlí tak ist a z pdy vzro-

stlá, jak v obrazech malí ostatních. Vzdor

svému velkému formátu nemají vnitní velikosti

dl Modersohna neb Overbecka. Jde za krás-

nými motivy, jak je všude nalézáme a maluje

je fotograficky, aniž by elementární e Worps-
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wedské pírody slyšel. Tím pádnji — sílen

ve form i barv — psobí Vinnen. Co jej

od ostatních liší, vysvtluje se rzností kraje :

rašelina ve Worpswede
;

písitá Geestland*)

v Osterndorfu. Již to dává Vinnenovým obra-

zm barevn jinou nuanci. Vzduch jest zde

mén hustý. Ržov ervená jest hajda. Še-

div erná, nikoliv temnhndá jsou zde role.

jeho díla mají se, možno íci, k Overbeckovým
jako zralá, mkká, erven záící jablka k ba-

hnitému, dužnatému rákosí. A co je dále rozli-

šuje, vztahuje se k tomu, že zde mluví nejen

malí i Statká. Vinnen jest patricij : se svým

*) Geestland, v severonémecké rovin vyšší a sucliá
zem; v opaku proti Marschland, nízké, vodou prosáklé
a proti povodním dinami chránné zemi podél ek a moe,
k níž patí i Worpswede.

svtle plavým vousem, svojí stlaenou posta-

vou jest pravým typem otužilého, na své

hroud usedlého statkáe, jenž se toulá ni-

vami s puškou na rameni, své eledíny pobízí

a ve všech polních prácech se vyzná. Co ma-

luje, patí jemu. Zná každý kmen. Tak mají

jeho díla ono zvláštní Nco, jež také ze „stat-

káských obraz" Gleicha-Russwurma nebo
hrabte Kalckreutha tak zeteln mluví. Ne-
mohu to definovat a nechtl jsem také žádnou
„umleckou kritiku" psát. Chtl jsem jen

Worpswedským a též svému milému píteli

Rilkovi podkovat za hodiny jichž nelze za-

pomenout, prožité mnou v jejich dálném,

krásném svt.
RICHARD MUTHER.

F. MACKENSEN.
V SVTNICI.

266



267



O. MODERSOHN.
EZÁNÍ RAŠELINY.

O. MODERSOHN.
ZA ŠERA.
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F. OVERBECK.
PŠENINÁ POLE.
- MSÍNÁ NOC.
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F. OVERBECK.
PED SVÍTÁNÍM.

VÝATKY ZE STENDHALA.

V ím ani stopy tísn, tlaku, ani stopy po

tch konvenních grimasách, jichž znalost na-

zývá se jinde znalostí svta. Líbíte-li se nkteré

žen, málokdy snaží se to skrýti. Dit a....

che mi piace jest vta, jíž užije bez skrupule

ímanka. Sdílí-li muž, který má štstí líbiti se,

cit, jejž vdechuje, ekne: Mivolete bene? -

Si. — Q nand o ci vedrem o? A zpsobem
tak prostým navazuji se svazky, které trvají léta.

Osm nebo deset let bývá prmrnou dobou:

váše, která trvá jen rok nebo dva, pináší opo-

vržení žen jako slabé duši, která není jista si

svou vlastní vlí. Dokonalá vzájemnost povin-

ností mezi milencem a jeho milenkou pispívá

nemálo k utvrzení stálosti. Ostatek v této zemi,

v níž politika jest tak jemná, každá petváka je

vylouena. Vidl jsem posledn na velikolepém

plese, který dával banké Torlonia, vévoda z Bra-

ciano, že kterási žena tanila jen s osobami, jež

pipustil její milenec. Odvážíte-li se, ptáti se po

píin, pro krásná žena odmítla, odpoví vám
prost: 11 mio amico nonle vuole. - Do-
ni an dáte al mio amico.
Každoron nalezne se Nmec nebo dva Nmci,

kteí jsou tak dobí a poprosí amica o svolení,

aby smli taniti s jeho milenkou.

(Dokonení.)

Tázali se krásné imanky, co by uinila, kdyby

její milenec byl jí nevrným
;

milenec ten byl

pítomen. Neodpovdvši zvedne se, oteve

dvée, vyjde na chvíli, pak se objeví tápajíc, jako

by se brala ku pedu v temném míst. Každý

na ni hledl s úžasem, když ji vidli, stále s touž

pantomimou, pibližovati se k jejímu milenci, který

sám niemu z toho nerozuml, a rózlomiti na

jeho prsou vjí, jejž mla v ruce.

To byla celá její odpov. Kolik krásných

frásí nebyla by nkterá z našich módních žen

vysoukala v podobné píležitosti!

*

4. íjna. Pan markýz Qa . . . ., milenec paní

Bo
,

jedné z nejkrásnjších žen ímských,

byl s ní u p. de Blacas. Hrabnka de Flors

prosila p. Ga . . . ., aby zpíval, pipojivši tónem,

který patrn vyvolal srážku: Cantate tanto
bene, G a 1 1 i

!

Pi tchto slovech Bo . . . . zu-

ivá vstane : E che sápete voi se canta
bene? — Si lo so b e n i s s i m o, odvtí

paní de Flors s velkou chladnokrevností: nad

ímž zavládne úplné ticho v salon a nejstraš-

njší hádka vznikne mezi tmato damami. Mile-

nec, velmi krásný muž, neodvážil se nic íci.

Pátelé zavolali povozy tchto dvou dam, vy-
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kládajíce jim, jak jest nevhodno oddávati se po-

dobným výkladm v dom cizincov a s velikou

tíží pimli je, že každá o sob opustila salony

vyslancovy.

ímanka jest schopna zpsobiti scény tohoto

druhu svému milenci: dá mu ránu dýkou, ale

nikdy, a jakkoli jí ublížil, neopakuje, co jí svil
ve chvílích výlev. Zabije ho snad a zeme
z toho hoem, ale jeho tajemství zeme s ní.

Rána dýkou je velmi vzácná ve vysoké spole-

nosti, ale velmi bžnou v lidu, kde je dosti

ídké, aby žena se utšila ze ztráty svého mi-

lence. Byl bych velmi nemravný, kdybych vy-

pravoval sedm nebo osm anekdot všeobecn
známých.

*

i m, 22. bezna. — Po Smolensku nejkrás-

njší položení pro msto nepímoské, které

jsem vidl, jest položení íma. A zárove jest

tu lid nejmén civilisovaný. Vím pevn soud
podle dvou set anekdot, kterých neopisuju a z do-

brých dvod, že jest teba mén práce, abyste

uinili civilisovaný lid z divoch jezera erijského

než z obyvatel statku svátého Petra.

*
8. dubna.

Filosof, který má neštstí, že poznal lidi, opo-

vrhuje stále více zemí, kde se nauil jich znáti.

Bologna, 12. dubna.

Rozkoše návratu k civilisaci, jakoby se vrátil

lovk z provincie do Paíže. Pijdu do Bologn
a prvni má otázka jest: „Jest tu opera?" — „Ano,

pane, Milost Titova". Letím do divadla, a

ouvertura zaíná, když vstupuju.

Ronconi v roli Titov, výtený zpvák téže

školy jako Monbelliové a Pachiarottiové, s pí-

zvukem, který jde k srdci; škoda, že není o dvacet

let mladší! Jest ješt velmi píjemným v malém
sále. Dobrota Titova dojímá mne až k slzám.

Jaká tragedie byla by tato Milost, kdyby ji

peložil Racine! Promne ostatn modulace Ron-

coniho vyjadují ješt lépe dobrotu slouenou

s mohutnosti než harmonie verše Racineova,

zvlášt v této passáži:

Questo o Romani fabricar mi il tiempo.

*

2. kvtna. — Dnes veer, vraceje se s kon-

certu u pani G***, kde zpival Velutti, vyslechl

jsem zpov jednoho z nových svých pátel;

zdržel mne pod tmi krásnými portiky, jež

vedou k divadlu, až do dvou hodin v noci. Ped
rokem opustil svoji milenku; jest zoufalý a ne-

mže zapomenouti; liboval si ve vypravování

nejmenších okolností jich lásky. Obdivoval jsem

se, že muž ptaticetiletý, bohatý, statný, voják

mohl býti tak slabý nebo tak zamilovaný. Nic

není však bžnjšího v Itálii. Stane se svrcho-

van smšným, alespo podle našich francouz-

ských názor, vrátí-li se ke své milence — a

vrátí se nebo sešili. Ona, dotena hlukem, který

vyvolala tato roztržka, k níž ml až pílišné d-
vody, dá mu projiti nejpikejšími podmínkami.

Potkal jsem se již se sedmi nebo osmi pípady
tohoto zoufalství. Zdá se mi, že to dodává d-
stojnosti italské lásce.

3. kvtna.

Duchaplnosti schází asto v Paíži pronikavost

a poji se asto se šprýmastvím o velikých

otázkách života; troufá si píliš mnoho. Jeden

z našich spisovatel okouzluje vás první den,

ale již druhý ukazuje tuf. Pi obd mluví vám
o všem, o em se dá mluvit. Zde mladý distin-

govaný muž dlá dojem pedanta první den, ale

okouzluje, jakmile na nic takového nepomýšlí.

Satiry Voltairovy jsou ploché srovnány s malými

satirickými básnmi, které bhaly v poslední

dob Bolognou, Benátkami, Milanem : mají naiv-

nost a sílu Montaigneovu sdruženou s obraz-

ností Ariostovou.

*

10. kvtna.

Nic nedovede vytrhnouti Italy a zvlášt Bolog-

nany z jich povzteklé politiky jen Alfieri.* )

Strávil jsem veer se dvma osobami, které žily

s ním v dvrnosti, nebo lépe, ponvadž jeho

výsost nepipouštla nikdy intimity, které jej

velmi asto vídaly v posledních letech jeho ži-

vota. Jeden z tchto pán se mu podobá a s ve-

likou roztomilostí (nebo by! churav) pedsta-

voval nám tvrt hodiny Alfieriho
;
jest to vysoký

hubený lovk se zrzavými vlasy
;

jeho fysio-

gnomie, zvlášt jeho oi, jsou oi ímského dik-

tátora. Vstoupil do salonu a na všecko, a jste

mu ekli cokoli, odpovdl jen zasyev. Všichni

divili se úžasné podob.
Když pišel hrab Neri, vypravoval nám vedle

sta rys originality, výsosti a nudy, jak hrab
Alfieri, byv pedstaven paní Albany v galerii

Florentské, zpozoroval, že s rozkoší stanula

ped portrétem Karla XII.; ekla i, že zvláštní

uniforma tohoto knížete zdá se jí velmi pknou.

Za dva dny Alfieri objevil se v ulicích florent-

ských práv tak uesaný a ustrojený jako švéd-

ský monarcha k velkému zdšení klidných oby-

vatel.

*) Slavný dramatický básník italský. Pozn. pekl.
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F. OVERBECK.
VÝCHOD MSÍCE.
V RAŠEL1N.

Hrab Neri, akoliv zdánliv jest poddán všem

slabostem mrav italských, nebo, abych mluvil

oteven, (nebo pro bych se k áblu ostýchal ?),

akoliv jest nejzotroenjším z cavalieri ser-

ve nti a pro ženu, která jej dosti asto klame,

jest filosof. Pravdpodobn ví o své milence

všecko, co víme my; ale se všemi svými chy-

bami a taková, jakou jest, jest mu ješt nej-

rozkošnjší z celého svta, a nic by mu nemohlo

nahraditi štstí, stráviti s ní každý den osm
hodin. Chápu velmi dobe štstí hrabte Neriho

a pes francouzskou marnivost vymnil bych rád

svj osud za jeho
:
jeho milenka je jednou z nej-

hezích žen Itálie a tak rozmarná, s nápady tak

podivnými a veselými, že by lovk musil být do-

konalým hlupákem, aby se pi ní nudil.

Hrab Neri odvedl mne zvlášt do pozadí za-

hrady, abych mu vypravoval o tažení moskev-
ském *) s mapou ped oima. Vzal jsem s sebou

dva dstojníky, kteí byli tam dole. ekl jsem

mu, že nebylo nic prostšího a že teprve v Pa-

íži poal jsem si pedstavovati velikost nebez-

peí, z nhož jsem unikl. Pokud jsme zmírali

hladem až po Berezinu, nebylo píliš zima; když

mrzlo, až kosti praštily, nalézali jsme potravu

v polských vesnicích. Ostatn kdyby byl kníže

Bertier ml špetku smyslu pro poádek, kdyby

*) Napoleonov tažení na Rus. Pozn. pekl.

byl Bonaparte ml odvahu dáti zasteliti denn
po dvou vojácích, nebyl by ztratil více než

6000 muž na celém svém ústupu. Mluvím dv
hodiny.

Aby se mn odmnil za tento akt laskavosti

který ve mn vyvolával tak trapné vzpomínky,

hrab mi ekl: „Zdá se, že vás zajímá dojem,

jakým psobí tragedie Alfieriho na italská srdce;

zítra pinesu vám malé compendio, které

jsem nikomu nikdy neukázal, ani ne Gin.“
11. kvtna. — Peklad ze sešitu hrabte:

„Alfieri nenávidl krále ve svém mládí, po-

nvadž se nenarodil králem. Když zaal isti a

vzdlávati se, zstal vrným své nenávisti a se-

strojil si klam o jejím pvode.
Pokládal se za republikána a vskutku netoužil

nikdy než po republice po vzoru ímském, v níž

by byli patriciové jako píebejové a kde by

talentovaný lovk mohl vždy doufati, že se

stane diktátorem. Nemohl snésti král, ponvadž
byly to jediné bytosti, jimž byl po rodu nižším

— ale ml nejvyšší úctu ke šlecht, pedn
proto, že se sám narodil šlechticem a že abso-

lutní moc nad nižšími, kterou má tato tída

v Piemont, mu byla velmi píjemná, a když se

sta! filosofem, pidal: ponvadž tuto moc mohla

vykonávati veliká duše zpsobem užiteným

svým podizencm.
„Když byl probuzen z ponuré nudy svého
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mládí etbou Plutarcha, když byl mluvil s vý-

buchy nejzuivjši nenávisti o umírnné vlád

knižat z domu Savojského, když byl vytiskl, že

není hodno svobodného lovka, aby se ženil

a vydal se nebezpeí, míti dti pod jhem takových

tyran, když ekl sterým zpsobem, že vylévá

slzy vzteku, protože se narodil ve zbídaelém

národ, když byl dal svj statek své rodin, aby

nežil mezi otroky, slovem, když byl napsal

násilnou knihu o Tyrannid, náhoda pi-

vede ho na bojišt, kde lid plný ušlechtilých

cit (1789) a nadšený všemi ctnostmi snaží

se dobýti si svobodu. eká se, že bude

sdíleti opojení všech šlechetných duší — ale nic

není mu vzdálenjší než to: v této chvíli roz-

hodné pro jeho charakter, kdy není vice urážen

majestátem trnu, šlechtic v nm zvítzí, a

Alfieri není než ultra. Jeho opovrženi nebo

spíše jeho nenávist maskovaná opovržením,

k hrdinskému národu, který odhalil jeho srdce,

nenalézá výraz dosti silných. Od té chvíle ne-

návidí Francii a Francouze více ješt než krále.

I kdyby byla tato zem dospla k tomu a dala

si svobodu, byl by napsal Misogallo.
„Nuda, spojená s nenávistí šastných lidí, jest

základním rysem života Alfieriho, a na trn byl

by býval Neronni. Až na ukrutnost nakreslila

pedem jeho portrét slena Edgeworthová ve

svém hrabti z Glenthornu. Ostatn tento

zvláštní lovk byl tak otrocky podmaován
svými sklony, že celý jeho život mže býti

zkrácen do dvou slov: byl obtí vášn ke koním,

vášn k literární sláv a šílené nenávisti král,

jíž íkal láska svobody. A všecko to vynes! na

takový stupe energie, která se snad nikdy ne-

potkala v lidském srdci od zuivosti stedo-

vku".

*

Cesena, 20. kvtna.
— Zakouším ze své cesty italské cit štstí,

který jsem nikde nenalezl, ani v nejšastnjších

dnech své ctižádosti. Pekvapuji se pt až šest-

krát denn s nejasnými myšlenkami, abych zadal

za propuštnou a usadil se v této zemi. První

msice byl jsem trochu omráen vším, co jsem

vidl nového; nyní má duše jest klidnjší. Vidím

pesn soubor mrav italských; zdá se mi, že

jsou mnohem píznivjší štstí než mravy naše.

Myslim, že, co mne dojímá, je obecná dobrota

a pirozenost.

*

Pes ar o, 24. kvtna.

Zde netráví lidé svj život soudíce své

štstí. Mi piace nebo non mi piace jest ve-

liký zpsob, jakým všichni rozhodují. Pravá vlast

je ta, kde potkáte nejvíce lidí, již se vám po-

dobají. Obávám se, že naleznu ve Francii vždy

mrazivý sted ve všech spolenostech. Zakouším

kouzlo v Itálii, které si nemohu zútovati; jest to

jako láska — a pece nejsem do nikoho zami-

lován. Stín krásných strom, krása nebe v noci,

pohled na moe, všecko má pro mne kouzlo,

silu dojmu, který mi pipomíná pocit úpln za-

pomenutý, co jsem cítil v šestnáctém roce na

své první výprav. Vidím, že nemohu podati svoji

myšlenku, všecky prostedky, jichž užívám, abych

ji vymaloval, jsou slabé.

*

Arqua, 10. ervna.

Benátané a Milaané se nenávidí, pokud mohou
nenávidti lidé velmi veselí a lidé velmi dobí.

Tyto obecné a vzájemné nenávisti jsou význa-
ným rysem mst italských, následkem stedo-

vkých tyranií a velkou pekážkou svobody. Jest

to kompensací jich originality. Ve Francii jest

jen Paíž; Paíž pohlcuje všecko. Neopovrlmje-li

Arras Liliem, jest to nedostatkem života
a znané také díky spravedlivé vlád, jíž se tší

od ptadvaceti let. Pokud mne se týe, nejsem-li

jedenkrát v Paíži, niiluju stejn Valencii jako

Lyon. V Itálii herec, kniha, mohutný lovk,
který je do nebes vynášen v Brescii, jest vysyen
ve Veron. Como, malé msto ticet mil od Mi-

lána, vystavilo vlastním nákladem divadlo za

osm set tisíc frank, krásnjší než kterékoli di-

vadlo paížské, a syí velmi statn velkým her-

cm milánským, kteí sem picházejí zpívat. Jest

teba stále opakovati: La Pian ta uomo
nasce piu rob ústa qui che altrove.*)

*

Ž e n e v a, 5. ervence.

Rád bych vdl, který cestovatel ekl první,

že jest ve Švýcarsku svoboda. V Ženev, v Bernu

máte nad sebou tyi sta dohližitelú, z nichž

každý chce paradovati svojí mocí. Dotknete-li

se jich zpsobem, jakým si vážete kravatu, pro-

následují vás. Smšno íci, ale myslím, že jste

svobodnjší v Paíži (srpen 1817), nepravím v pro-

vincii. Naši filosofové dosti již se nadeklamovali

proti tomuto mstu bláta a dýmu. Který vý-

mluvný hlas se zvedne, aby nám ukázal, že velká

msta nutí lovka i vlády k více ctnostem?

V umních skutená krása mže se jen zde na-

roditi. Nezapomenu nikdy na hudbu v Ženev;

jest to jedna z nejpodivnjších podívaných, které

mi poskytla moje cesta: mladé ženy odloží své

hákování, pistoupí k pianu a zanou zpívat

vášnivá dua velikých mistr

!

*

*) „Rostlina lovk rodí se zde mnohem silnjší než kde

jinde .

11 Výrok Alfieriho o Itálii. Pozn. pekl.
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6. ervence.

Vypravují mi, že byla tento podzim na bezích

jezera nejúžasnjši schze: sešly se tu gene-

rální stavy evropského mínní. Aby nic neschá-

zelo, bylo tu vidti i p. R***, který snad vzal tu

nkolik hodin o umní života. Jest teba, abych

jmenoval obdivuhodnou osobnost, která byla

jaksi duší tohoto velkého snmu? Po mém názoru

pozvedá se tento zjev až k dležitos i politické.

Kdyby to trvalo nkolik let, pobledla by roz-

hodnutí všech evropských akademií. Nevim, co

mohly by postaviti proti salonu, v nmž by

Dumontové, Bonstettenové, Prévóstové, Pictetové,

Romilly, de Broglieové, Broughamové, de Bré-

meové, Schlegelové, Byronové diskutovali ve-

liké otázky morálky a umní ped paními Necke-

rovou de Saussure, de Broglie, de Stal.
*

Frankfurt nad Mohanem, 28. ervence.

Moje dovolená byla pvodn na tyi msíce,

ale ponvadž nemám co dlat ve svém úad,
prodloužili ji o pl tetího msíce. Vdl jsem

tedy dobe, že jsem se opozdil; ale doufal jsem,

ponvadž lovk doufá, když je šastný. Od
týdnu, maje srdce stísnné ošklivostí Severu,

vidl jsem vci ernji; dnes ráno nalezl jsem,

pijev sem, listy vyslanc; jest to mé nejvtší

neštstí. Nejen že vyslanci, pod nimiž sloužím,

zdají se býti podráždni, ale i vyslanec, který

mne miluje, zdá se býti syt toho, aby mne pro-

tžoval. A ve všem tom minulo mne vyzname-

nání, na nž ml jsem všecka práva a které

jediné od tí let oživovalo moji ctižádost.

Prošel jsem celým Frankfurtem. Ty malé de-
vné domky s prvním patrem vybíhajícím dv
stopy do ulice, ta zvíata hrub ve dev ezaná
nad krámy, chudá gotika staveb, zastené slunce,

všecko mi praví, že krásní italští dnové jsou pro

mne skoneni. Na místo o krásných umních
budu odsouzen poslouchati znova o tom vném
míru Westfalském. — Jest teba oteven
vyznati, jest to jeden z nejnešastnjších dn
mého života. Má k tomu všecky detaily : tak na

píklad kollegové, jimiž pohrdám, dostali vy-

znamenání, jichž jsem vzdálenjší než kdy jindy.

Má reputace pošetilce vzrostla a všecko, co

je snad dobrého ve mn, bude mn piítáno za

chybu! Bude teba sta dinerú v hedvábných

punochách s dekorovanými hlupci a pti set partií

wliistu se starými ženami, aby se zapomnlo
trochu na moji eskapádu; a aby neštstí bylo do-

vršeno, ani nejmenší illuse — cítiti, že tito lidé jsou

hlupci, že za deset let budou všichni jimi hla-

sit opovrhovat a pece utráceti svj život s nimi:

jsem velmi nešasten.

Pemýšlel jsem o tom, vydal bych se znova

na cestu, kdyby šlo o to, aby se to znova pro-

vedlo: ne že bych získal pro svého ducha, ale

moje duše získala. Duševní staroba o deset

let se mne vzdálila. Cítil jsem možnost nového

štstí. Všecky prameny mé duše byly napojeny

a posilnny, itím se omládlým. Stízliví suší

lidé nemají pístupu ke mn; znám zemi, kde se

dýchá ten nebeský vzduch, jejž oni popírají;

jsem pro n ze železa.

KLARA WESTHOF-RILKE.
PODOBIZNA DÁMY.
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DOKUMENT.
Budu práv tak odhodlán,
pokloniti se krásné práci,

jako odmítnouti špatnou.

V. DYK.

Stylem i duchem dokument je p. Dykova

„literární causerie
11 o poslední knize p. Otokara

Beziny*) — dokument methody a tendence

kritiky, na kterou nutno ješt v as vrhnouti

paprsek ostrého svtla. Je nejvýš píznaná pro

dobu, která se vytrvale dovolávala predikátu

„kritické
11 — ale nevypracovala ani v hlavních

obrysech kritického zákonníku, t. j. ádu podmí-

nek a pedpoklad, ehole ctností a hodnot

kritických, jež musejí býti dány, hotovy a v-
domy všude tam, kde lze mluviti o umlecké
kultue a o kritice jako o souiniteli této kultury.

U nás pomocí neuritých a nevyložených rení

o „kritické volnosti 11

a „subjektivnosti kritického

soudu 11 došlo se tam, že lze dnes cokoli tvrditi,

smle a hazardn, napsati okamžitý nápad místo

logického soudu, vyloženou nepravdu za pesné,

doložené poznání, lacinou ironii místo enthousi-

asmu lásky nebo odporu — aniž se najde, kdo

zavolá ke zodpovídání toho druhu kritickou laxnost

a vysloví se proti zastené tyranii chvilkových

destruktivních choutek nebo postranních ambicí.

Za heslem „kritická volnost 11 skryla se kritická

anarchie, naprosté laisser aller kritického psaní

— nezodpovdnost kritického s 1 o v a je

dnes organickou nemocí vtšiny toho, co se

v echách vyrábí a uvádí jako kritika. Ve lánku
pana Dýka došla typického výrazu — zraí se

v nm se svojí methodou i tendencí, s celým

apparátem sofismat a úskok, se svojí maskou
a grimassou.

Zde je, v ostrých a typických rysech:

Pedevším — povdti co možná nejmén
urit, pesn; nepolemisovati ideou s idejí, vlí
svlí: to kritická methoda p. Dykova. Nadhodí
libovolnou, bezvýznamnou frázi, pes niž, jak

dobe pedvídá, tenáova pozornost sklouzne,

aniž se zastavila s otázkou; ale zachytí ji zase

po chvíli — a vyvodí z ní závry, jako z do-

kázané, dané pravdy. ekne trivialitu á la „Ab-

strakta mají své výhody 11 — a po tech, tyech
nesouvislých, indifferentnich ádcích, když se

kontext ztratil — obviní z triviality p. Bezinu.

Padlaná logika, sofisnia slizké jako úho, jak

je to laciné a — vychytralé! Ale jaký v tom
nedostatek kritické pravdy a loyality! Pan Dyk
si libuje v tomto postupu; nahražuje mu zcela

ponkud obtížnou pesnost a logiku kritiky tex-

tové a psychologické. Všecka rozhodující místa

causerie jsou toho druhu. tte, prosím: „Autoi

*) Pehled, ! 30. str. 487 a 488.

rázu p. Bezinova jsou píliš sacerdotální, aby

opovrhovali; mají prost nechut 11

. V celé

knize p. Bezinov není slova nechuti, jako v ní

není slova opovržení; nejvýš místa soucitu
a bolesti, jako to, kterým uvádí p. Dyk svj
elaborát. — Nebo

:
„Práce vkoneném, vom e-

zeném, uritém je na konec vulgární. Exo-

tití lidé heroických zrak, povznešeni nad sta-

letími, shovívav se usmjí Herkulovi, který istí

chlév.
11 Zase: V celé knize p. Bezinov ne-

najdete stopy estetické ironie nad agitacemi

všedního dne; je nesena dechem istého uctní
všech i nejnižších energií, jež na zemi pracují

o stavbách žití, a v myšlénce, že každý projev

života má podíl v harmonickém vývoji vesmíru,

má jednu ze svých ústedních idejí ... V obou
pípadech íká p. Dyk opak toho, co
o myšlence p. Bezinov ukáže nej-

prostší poctivé protení — pisuzuje
m u c i t y, které jsou diametráln v z d á-

lenyjeho psychologie a pro n jej od-
suzuje... Vyberu ješt zvlášt píznaný passus

:

„Vývody autorovy (jak taktn eeno o básnické

knize!) mají jistou problematickou vlastnost 11

. . .

za tím vta z kontextu vytržená, nesprávn
citovaná a glossovaná frází: „Tato vta mže
za uritých podmínek (podtrhuji!) býti také

locus communis. 11

Cítíte tu úhoí slizkost? Jak

se p. Dyk pedem vyhýbá kontrolle, otázce,

disputu? Ale závr je chyte akcentován a vy-

sloven jako dokázaný poznatek: „Mystické dílo

p. Bezinovo pohybuje se na hranici mezi onou

možnou moudrostí (podtrhuji!) . . . a tím

druhým. 11 Zde máte celého p. Dýka. Nevytýká,

nedokazuje — podezírá. Jeho causerie je etz
insinuací, samé „snad 11

a „by“. Tyto úryvko-

vité, nesouvislé poznámky mají svj úel: budí
podezení. Co na tom, že v nich není atomu

ryzího, poctivého poznání, teba poznání, jež

diktuje odpor protichdcv? tenái je nasugge-

rováno, co by mohlo býti . . .„kdyby 11

s celou

argumentací p. Dyk opatrn zamluje . . . Staí

mu, že si opatil pechod k silným slovm á la

„literát jako akrobat 11

,
„ohostroje pro nepíliš

bohaté duchem, 11 „mystika, jež se dlá 11

. Tak
pracovala odevždy plebejská nenávist: zdáním,

podezením, silnými slovy. —

Ješt problematitjší je p. Dykv soud my-
slitelské, umlecké a psychologické stránky

p. Bezinova díla. Nenašel hlubšího ani pvod-
njšího zpsobu polemiky, nežli že v pítmí
svých sofismat prost pevrací v opak
všechny pravdy, které dosud byly kon-
statovány o p. Bezinové umlecké
individualit. Co jiného je výtka triviál-
nosti, kterou stihá jediného opravdu filosoficky
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založeného básníka generace? A to, prosím, ve

lánku, jehož všechna hlediska svdí o abso-

lutním nedostatku myslitelské potence, jsou nej-

bžnjší a nejotelejší lieux communs — poí-
naje schematicky a neprozírav formulovanou

„touhou po harmonickém", pejatou bez nového
vystižení a jemnjšího odstínní z analys dosa-

vadních kritiku p. Bezinových, pes bonmot
o symbolu a frázi o „umní prostého slova",

jíž se už tolikráte ubíjela nová, šablony souve-

renn se zhostivší umní, po lež o „škole, která

hledala veliké v raffinovaném" : snška bezvý-

znamností dávno odbytých a odbytých v dob,
kdy p. Dyk sám považoval za vhodno, stát proti

pedstavitelm názor, jimiž dnes ubíjí p. Be-
zinovu práci. Nebudu jich zde vyvraceti — stalo

se to již píliš asto, a p. Dykovy výroky nezní

tonem, jenž by dal nadji na vcnou diskussi

a názorový spor. Chtl bych jen, aby si p. Dy-

kovi tenái uvdomili, kde etli jeho dnešní

maximy pvodn — vzpomínka, zdrcující pro

p. Dýka ... A aby vystoupla grimassa celého

toho útoku: p. Dyk vytýká trivialitu, aniž íká
slova o tom, co je obsahem ideologie p. Bezi-

novy, obsahem, s nímž by mohl polemisovati,

pod podmínkou, že by si jej uvdomil, jej pro-

nikl, proti nmu postavil svoji myšlenku -

Docela stejn je tomu v passu o stylu p.

Bezinov. Nic menšího mu p. Dyk nevytýká,

než v e r b a 1 i s m a dekoraci, abych shrnul

dvma slovy výkiníky a silná slova (akrobat,

krasoeník) causerie — dkaz, že v základ

nechápe pojmu stylu, tolikrát už prodiskuto-

vaného. Jen svrchovaná nedbalost nebo ex-

tremní zlomyslnost mže ješt dnes souditi styl

jinak, než podle shody myšlenky a slova, podle

toho, jak geneticky souvisejí, kryjí se, jedno-

mocn psobí — nevdti, že o verbalismu lze

mluviti jen, když idea se ztrácí za pustou nád-

herou slov pro slova, jako tlo pod píliš bo-

hatým, tžkým, nepilehlým rouchem. Pan Dyk
zapomnl dokázati citáty, kde a jak se zbyten
kupí obrazy, kde je metafora pro metaforu a ne

pro zkonkrektnni, vyjasnní, dokonalejší zrcad-

leni vise. Odpustil si rozbor p. Bezinovy po-

etiky a syntaxe — snad proto, že by byl musel

sám piznati, jak je výrazové bohatství p. Be-
zinovo motivováno psychicky, a tím by se

byl pipravil o píležitost k nejernji naneseným

místm své karikatury . . .*)

*) Pece, p. Dyk uvádí v poznámce jeden pípad, jen že

jím nedokazuje, než že sám nemá komprehensivnosti dost,

aby sledoval nuanci myšlenky a slova. Pi hlubokém studiu

mystiky, jež mu dovoluje o ni tak striktní a definitivní soud,

ml by védti, že stigma, t. j. mystické tlesné znamení
svtc (rány Kristovy na p.), mže poznamenávati jako
punc, t. j prostá známka ryzosti, pravosti, (a nehájím
zvunosti toho obratu). Kde je zde tautologie?

O mystice napsal p. Dyk vty, jichž

mohl ušetiti svou pretensi kritika-myslitele. Jak

nonchalantn zamnil pojem zbožnosti, ryze

ethický, s pojmem umlecké extase! Jak

veskamotoval zbrusu nové kriterion prostoty
mystiky — prostoty u zjevu, který v psychologii

platí za nejsložitjší! Jako na jiných místech,

opel se i zde o jediné slovo: stavitel
chrámu. Panu Dykovi není zapotebí chrámu;

chce tržišt — tržišt, kde lze hluet, udávat

bonmoty, elektrisovat vdný chechtot davu.

Ale ím mu pekáží, že kdesi mimo dosah hluící

cohue, kde se mu tak dobe vede, má nkolik

lidí ticha a krásy svj chrám? K emu tolik

sofismat a lží?

Nebo: jako je lži výtka verbalismu, jest ji

také slovni híka o „chladné extasi." V celé

povrchní, za nápady a pointami se honící saty-

rické produkci p. Dýka a soudruh, jež dnes

tyranisuje eskou literaturu, není ani ást istého

žáru, jenž svítí poesiemi p. Bezinovými Každý

verš jejich dementuje p. Dykovy vývody — svojí

mocnou citovou vlnou, žárem ideového souste-

dní, horekou bolesti a soucitu. Matematik
extase, íká p. Dyk, protože nechápe, že v

nejprudším ohni vnitní m nemusí a ani

nesmí pestátí innost umleckého
instinktu, výtvarné síly, estetické kon-

trolly, kterou by p. Dyk mohl považovati za

známku padlané mystiky stejn jako u Beziny

na p. u Danta nebo náboženských mistr stedo-

vku, v nichž v žádném extase neparalysovala

umlce. Pan Dyk zachytil kdesi pojem „mate-

matik extase“ a argumentuje jím proti umlecké

hodnot a potenci Bezinovy tvorby, jakoby byl

ím jiným, než definicí duševního sklonu urité

rodiny umlecké (typu na p. Poeova). Ale jakou

váhu máme pisouditi kritice, jejíž autor nemá

vyjasnny ani terminologie psychologické a ne-

iní nic jiného, než-li že dodává píhanného

pízvuku slovm, která ho nemaji?

Pan Dyk vyzbrojil svou polemiku proti „mód-

ním enthousiasmm" a „nekritickému zanícení"

— nuže, všecko dokazuje, že ml mysleti spíše

na nekritický kriticism, na rozkladnou

kritickou schválnost bez intelligence a pravdy,

hrající bonmoty, honící se za efektem, maskující

negací a skepsí neschopnost myšlenky a vle ..

.

Tažte se, v í ruce je zbrani tato kritika,

a z causerie p. Dykovy vykrystalluje se vám

kulturní a umlecký typ, jehož vliv zaíná se

pociovati v naší literatue, v apathii a mdlob,

která na ni leží, den ze dne více. Definice

umleckého herostratství, oste vystižená

psychologem literárních organických nemocí,

p. Leonem Bergem, nabyla u nás aktuálního vý-

znamu :
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„Herostratský karakter, ryze negativní typ

umlecký a kulturní, jenž nenií, aby získal pro-

storu pro nové výtvory, ba ani z rozkoše z ni-

ení, nýbrž z tajné závisti proti všemu, co tu

jest a tší se slunci; jeho nejhlubší bytostí jest

netvoivost a neplodnost. — Tento kar-

akter je proto tak obtížno vymeziti, protože

všecky jeho vnjší známky jsou vlastni

i promethejskému (Der Naturalismus).

Hle karakteristiku, která se pesn kryje s fy-

siognomií kritiky, o níž zde píšu. Z p. Dykových

vt iší záš proti všemu, v em je myšlenka
a vtile, umlecká, ovládnutá síla. Co jej irrituje,

to touha pro harmonii, sacerdotální gesto, sty-

lová stavba, soumr extatického snu — ne tak

Bezina-myslitel ani Bezina-básník, jako Be-
zina-umlec, jehož tvorba má styl, výtvarnou

krásu, ovládnutý dech. P. Dyk typisuje nechu
pátel pohodlného improvisovaného, udýchaného,

zbžného psaní proti umní, v nmž se horký

obsah nitra organisuje.petvouje,hodnotí v krásný

tvar. Improvisovaná literatura, vznikající z nálady

okamžiku a absorbující se zmateným a povrch-

ním epigramem, proti vdomé tvorb velké

myšlénky, velké vášn, velkého stylu — jak

stará kontroversa a kolikrát už rozhodnutá

historií! U nás nabývá tragického dosahu, dnes

kdy malá síla a víra efemerid založila suggescí

chytrácké, skeptické masky pravou literární ty-

ranii, že se už ani nechápe, že hodnota a kouzlo

umleckého díla leží v napjetí vle, jímž ex-

panse vnitního varu se pemáhá, aby neroz-

rušila mezí a forem, vytených vlí a vdomím
krásy. íká se formalism, kde sluší íci umní -

klam vhodný stejn k vyvýšení drobných talent

jako k persekuci velkých umlc.
Literární typ, jehož pedstavitelem a mluvím

je zde p. Dyk, nenávidí hluboce a pudov, jako
protiklad svého nejvtšího nedostat-
ku, umní bohaté a štdré, které nestrnulo na

jedné literární šablon a manýe, nezasedlo si

na jeden stylistický tric, který by s applombem
originálnosti opakovalo do nekonena jako ocho-
ený pták svou frázi — ale stejnomrn s ob-

mninou, do nových a nových svítících kvt
vystelující ideovou kvtenou nuancuje, petváí,
obnovuje svj výraz, hledá a nalézá nové rythmy
pro nové kadence nálady, nové obrazy pro nové
myšlénky, má styl bohatý, tisícitvarý, styl živý

a vn mladý. A jakou pomluvou zahaluje tu

svou závist a nenávist! „Tolik kothurnu . .
.“

*)

*) Per paorenthesim
:
pan Dyk vytýká „shon po rýmu"

panu Bezinovi, v jehož knihách najde se sotva po tech, pti
rýmovaných piégách — jaká loyálnost!

kothurnem jmenuje pi.toreskní bohatství, hudbu,

verše, mocnost slova — jakoby se vytýkala Ve-

lasquezovi jeho barva, Puvisovi de Chavannes

jeho sbásnná komposice, Rodinovi síla a vy-

nalézavost, s jakou si podmanil mramor a bronz:

kterémukoli umlci mocnost a bohatství výrazo-

vých prostedk. To je smysl tch frází o „umní
prostého slova", „suverénní maše", „poetických

reních" a „ohostrojích". Jeho konsekvence po-

chopí, kdo dosud nepestali na básníku žádati

impressivní a výtvarnou sílu, to emu
se abstraktn íká krása a ím umlecká po-

tence vyvrcholuje.

Jako nenávidí lidé typu p. Dykova Sen a fi-

losofickou myšlenku, pro jejich velikost,

mocnost, vykoupenou krásu. Odtud výrok o škole,

která „se odvrátila od své doby, ponvadž jí

nedovedla pekonati" — výrok nepsychologický

a nepravdivý, ježto není jiného „pekonání doby",

než v tom, že se umlecky zhodnotí ty essen-

cielní, vnitní, skryté proudy myšlenkové i citové,

které se vidí jen v perspektiv minulosti, ale

jež cítí, intuin poznává každé velké

umní. A dvakrát nepravdivý o Bezinovi, v jehož

poesii psychologické vlastnosti dneška se od-

razily tak živ a ist. Panu Dykovi bylo z-
staveno, aby v pose eského Nordaua vyslovil

nejvtší lež, jež kdy byla o umní slyšena:

„Staletí a tisíciletí nedávají ovoce
:

jen zcela

urité roky" — devisu milovník všeho po-
vrchního a efemerního, zúživších svj obzor
a vztýivších ideál slabých oí a malé intelli-

gence. „Žabí perspektiva . .
.“

Na konec je to nenávist kultury, spo-

kojenost kalnými a línými vlnami, v nichž loví

celá dnešní spolenost satyrik o závod s žur-

nalistikou, pohrávajíc vším, aby se zdálo, že se

povznesla nade vše, negujíc všecko, aby se

zdálo, že vše pronikla, idealisujíc své slabosti,

nebo je chyte podvrhujíc tm, kdo se pyšn
vzdálili z tržišt ovládnutého provazolezci.

Tím je typickým poslední výkon p. Dykv,
jímž si zjednal o zásluhu více v tom tvrdo-

šíjném a soustavném ubíjení každé mocnjší in-

dividuality a snahy, jehož jsme v echách svdky.
Nezáleží na tom, že užívá nové masky, by to

byla maska . . . „národního svdomí."

A raison étre tchto ádk? Je nanejvýš nutno

konen šlehnouti pes ruce, jejichž dotrné po-

hyby prozrazují píliš velkou lanost.

V Praze, ervenec 1903.

Miloš Marten.



ZPRÁVY A POZNÁMKY.
WORPSWEDE. 6. ZÁÍ OTEVENA BYLA

v pavilon pod zahradou Kinského IX. vý-

stava „Manesa“ obsahující kolekci 88 dl
umlc ze severonmecké Worpswede. Ze
známé umlecké kolonie, tak drazn uplat-

ující svou notu v souasném malíství po-

zván tverlístek malí : F. Mackensen, H.

Vogeler, F. Overbeck, O. Modersohn a so-

chaka Clara Westhof-Rilke, žaka Rodinova
a cho básníka R. M. Rilke, v Praze kdys

psobícího. Kolekce dl, autory s nejvtším

zájmem a radostí do Prahy zaslaná, obsa-

huje význaná díla z dosavádní tvorby Worps-
wedských, a poskytuje veejnosti naší optn
vzácnou píležitost poznati umní rázu nejvýš

osobitého. —
X. VÝSTAVA „MANESA" OBSAHOVATI

bude umní dnešní generace Horvatska.

KRÁSNÝM DAREM OBMYSLIL MUSEUM
svého rodišt kodaský rodák a bohá Ja-

cobsen vnováním Rodinova mramorového
„Polibku" a „Mšany Calaisskými", které

za úelem tím v Brusselu lity byly z bronzu

za dozoru autora. Vedle pomníku v Calais

je to prvý exemplá velkého díla, jímž se

mže museum Kodaské celému svtu po-

chlubiti.

VE VÍDESKÉ „SECESSI". PRODÁNO
letošního roku na tech výstavách, v V. roce

innosti, za 170.000 K výtvarných dl.

TRVALO HEZKY DLOUHO, NEŽ SHLEDAL
i p. Vilém Mrštík dosti drzosti k jakési quasí-

obran svého literárního podvodu, dosud v e-
ské literatue nevídaného, kterého se dopustil na

mn a jejž jsem odkryl v 2. ísle V. S. : nalezl

ji až tehdy, kdy, soudil, zapomnlo se již na vlastní

pedmt sporu a kdy tedy bude moci lhát a pe-
krucovat jako vždycky — nalezl ji až po
pti msících, na konci druhého svazku svých

soi-disant „Sn" (lucus a non lucendo).

Ponvadž se tu p. Mrštík tváí, jako by nechápal

dosahu své podlosti, jest teba (po jeho vzoru

i vlastním jeho krasocitným a krasoduchým slov-

níkem) „pitáhnout ho za ucho a houknout na nj" :

Kdybyste, pane, spáchal v obchod-
ním život, co jste spáchal v život
literárním, dostal byste se do kížku
s trestním paragrafem. Kdybyste fal-

šoval obchodní knihu, jako jste falšo-
val literární text, nebylo by v ám dnes
zdrávo. A nestane-!

i

se vám nic, vdíte
to jen nízkému stupni naší kultury
vdíte to smutnému faktu, že stát,

který stihá falšování cikorie, dovoluje
beztrestn falšovat literární slovo.
Což jest všecko, co jsem byl ješt p. Mrští-

kovi dlužen.

Moje campagne, kterou jsem podnikl proti

jeho myšlenkové tuposti a nešlechtnosti jeho

citu a srdce, je dnes na výsost ospravedlnna —
a ospravedlnna dojemným piinním samého

p. Mrštíka. Nikdo nepracoval mi horlivji do

rukou než práv on: nebo od naší polemiky

vrší s nechabnoucí vytrvalostí ve svých literárních

produktech, pedem ve svém chef-oeuvru „Zum-
rech", tupost na tupost, nevkus na nevkus.

Ukázal jsem sám literární orgán a smysl
p. Mrštíkv pi práci, posvítil jsem do jeho dílny

— a tebas nevidli hned poloslepí, vidí již dnes,

a teba necítili hned polotupí, cítí již dnes
a odvracejí se odporem. Nesetkal jsem se v po-

slední dob se slušnjším literátem, který by ne-

utíkal hnusem od té stoky jalovosti, nevkusu a

citové tuposti, kterou jsou „Zumi".

Naše pe je rozhodnuta : a každý den, kdy

sáhne p. Mrštík po pée, rozhoduje ji jen patr-

nji a svtleji pro mne.

Dnes není již o literárním charakteru a lite-

rární kvalit p. Mrštíkov pochyb, alespo ne’

tm, kterým je literatura vcí srdce a kterým

je jasný pojem literního umní a literní kul-

tury: a jen pro ty jsem psal. Ostatní — a tebas

jich bylo miliony — jsou quantité négligeable.

Literární zboží, jako jsou „Zumi", jest dnes

snad již možno jen v Máji, v tomto ubohém
orgánu kšeftaského cechu, který domnívá se ešit

všecky bolesti literárního dneška starou filosofií

oviho chléva: nízkým žlabem pro nízké hlavy.

15. srpna 1903. F. X. Salda.

Péí a nákladem spolku »MANIiS«. — Zodpovdný redaktor JAN KOTÉRA. — Knihtiskárna Ur. ED. GRGR a SYN..
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